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ผูจ้ ดั การโครงการ
เจ้าหน้าที่ดา้ นสื่ อการสอน
เจ้าหน้าที่ดา้ นการประเมินผล
เจ้าหน้าที่ดา้ นพัฒนาหลักสู ตร
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
เจ้าหน้าที่ดา้ นการอนุรักษ์พลังงาน
เจ้าหน้าที่เฉพาะสาขาวิชาชีพ
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คำนำ
อาคารขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท มีการใช้ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
ซึ่ งใช้พลังงานสู งโดยเฉพาะอาคารนั้น ระบบปรับอากาศมีสัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้ ามากกว่าร้อยละ
50 ดังนั้น การฝึ กอบรมเพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดูแล และบารุ งรักษา
อย่างเหมาะสม ปรับปรุ งระบบอุปกรณ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น และการเปลี่ยนระบบอุปกรณ์ให้มี
เทคโนโลยี ดีข้ ึน จะส่ งผลให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ าของสถานประกอบการ ลดการนาเข้า
พลังงานของประเทศและลดสภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการใช้พลังงาน
คู่มือหลักสู ตร “การพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบตั ิเพื่อการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ ” ฉบับนี้ ได้พฒั นาโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในด้านระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ โดยพัฒนาจากคู่มือหลักสู ตร “การ
พัฒนาบุคลากรภาคปฏิบตั ิดา้ นเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ ” คู่มือหลักสู ตร “การ
ควบคุมเครื่ องปรับอากาศขนาดใหญ่ ” คู่มือหลักสู ตร “เทคนิคการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานใน
อาคารและโรงงานขนาดกลางและเล็ก (SME)” คู่มือหลักสู ตร “การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบปรับ
อากาศในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุ รกิจ ” คู่มือหลักสู ตร “การฝึ กอบรมผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงาน
สามัญ (โรงงาน)” โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้บุคลากรที่ใช้และควบคุมเครื่ องปรับอากาศขนาดใหญ่ สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานได้จริ ง อ่านง่าย เข้าใจ
ง่าย โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ช่วยในการวิเคราะห์หาดัชนีการใช้พลังงานและผลการประหยัดพลังงานจาก
อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบปรับอากาศ เพื่อจัดพิมพ์นาเสนอผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องได้โดยสะดวก
นอกจากนั้นยังประกอบด้วยตารางการตรวจวินิจฉัยสิ่ งผิดปกติ ตารางการตรวจศั กยภาพการอนุรักษ์
พลังงาน (Check List) และตารางแนะนาการใช้และการบารุ งรักษาอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่างๆ

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 7 บท ดังนี้ บทที่ 1 ความรู ้พ้นื ฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานใน
ระบบปรับอากาศ, บทที่ 2 การวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานและสัดส่ วนการใ ช้พลังงานไฟฟ้ าของสถาน
ประกอบการ, บทที่ 3 การตรวจวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและ
เกณฑ์เปรี ยบเทียบ, บทที่ 4 การตรวจวินิจฉัยอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์พิจารณา , บทที่
5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน, บทที่ 6 เครื่ องมือวัด
และ บทที่ 7 รายงานการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบปรับอากาศ
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน หวังว่าหลักสู ตรดังกล่าวจะพัฒนาบุคลากรเพื่อนาไปสู่ การอนุรักษ์พลังงานที่ยงั่ ยืนต่ปอไ

สารบัญ

สารบัญ
หน้ า

บทที่ 1 ความรู้ พนื้ ฐานด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน ในระบบปรับอากาศ
ชนิดและส่ วนประกอบหลัก
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.1.1 ระบบปรับอากาศแบบทาน้ าเย็นระบายความร้อนด้วยน้ า (Water Cooled
Water Chiller)
1.1.2 ระบบปรับอากาศแบบทาน้ าเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled
Water Chiller)
1.1.3 ระบบปรับอากาศแบบเป็ นชุดระบายความร้อนด้วยน้ า (Water Cooled
Package)
1.1.4 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่ วน (Split Type)
หลักการทางานของระบบปรับอากาศ
1.2.1 ภาระการปรับอากาศ
1.2.2 ไซโครเมตริ กชาร์ต
วัฏจักรการทาความเย็นแบบอัดไอ
1.3.1 ส่ วนประกอบหลักของระบบอัดไอ
1.3.2 หลักการทางาน
1.3.3 ความเหมาะสมของความดันด้านสู งและด้านต่าของวัฏจักรทาความเย็น
อุปกรณ์ หลักในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
1.4.1 เครื่ องทาน้ าเย็น (Water Chiller)
1.4.2 เครื่ องสู บน้ า (Water Pump)
1.4.3 หอระบายความร้อน (Cooling Tower)
1.4.4 เครื่ องส่ งลมเย็น (Air Handling Unit)
มาตรฐานการตรวจสอบการใช้ งานอุปกรณ์ หลักในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
1.5.1 เครื่ องทาน้ าเย็น (Chiller)
1.5.2 หอระบายความร้อน(Cooling Tower)
1.5.3 อุปกรณ์ส่งจ่ายลมเย็น (AHU / FCU)
1.5.4 เครื่ องสู บน้ าเย็นและเครื่ องสู บน้ าระบายความร้อน

1-141
2-141
3-141
4-141
5-141
6-141
6-141
7-141
11-141
11-141
14-141
15-141
20-141
21-141
22-141
23-141
24-141
25-141
25-141
25-141
27-141
27-141
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1.6

1.7

1.8

เทคนิคการอนุรักษ์ พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
1.6.1 เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานของเครื่ องทาน้ าเย็น
1.6.2 เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานของเครื่ องสู บน้ า
1.6.3 เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานของหอระบายความร้อน
1.6.4 เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานของเครื่ องส่ งลมเย็น
เทคโนโลยีการอนุรักษ์ พลังงานในระบบปรับอากาศ
1.7.1 เทคโนโลยีการลดความชื้นด้วยฮีทไปป์ (Heat Pipe Dehumidification)
1.7.2 เทคโนโลยีการลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลว (Liquid Desiccant
Dehumidification)
1.7.3 เทคโนโลยีการบาบัดและปรับสภาพน้ าด้วยโอโซน (Ozone Water
Treatment)
1.7.4 เทคโนโลยีระบบปรับอากาศแบบ VRF (VRV)
กรณีศึกษาทีป่ ระสบผลสาเร็จในระบบปรับอากาศ
1.8.1 เครื่ องทาน้ าเย็น
1.8.2 เครื่ องสู บน้ าเย็นและเครื่ องสู บน้ าระบายความร้อน
1.8.3 หอระบายความร้อน
1.8.4 เครื่ องส่ งลมเย็น
1.8.5 ระบบและอุปกรณ์อื่นๆ

หน้ า
28-141
28-141
40-141
46-141
50-141
64-141
64-141
72-141
79-141
85-141
102-141
102-141
119-141
124-141
131-141
134-141

บทที่ 2 การวิเคราะห์ ดัชนีการใช้ พลังงานและสั ดส่ วนการใช้ พลังงานไฟฟ้าของ
สถานประกอบการ
2.1

2.2

การวิเคราะห์ ดัชนีการใช้ พลังงานไฟฟ้า
2.1.1 ความสัมพันธ์ของการใช้พลังงานไฟฟ้ าและดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ า
2.1.2 การวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
2.1.3 การวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่เปลี่ยนแปลง
สั ดส่ วนการใช้ พลังงานไฟฟ้าของสถานประกอบการ

1-16
2-16
4-16
12-16
13-16
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2.3

เกณฑ์ เปรียบเทียบดัชนีการใช้ พลังงานในระบบปรับอากาศสาหรับอาคารธุรกิจ
2.3.1 การใช้ไฟฟ้ าในการปรับอากาศ

หน้ า
14-16
15-16

บทที่ 3 การตรวจวิเคราะห์ ดัชนีการใช้ พลังงานของอุปกรณ์ หลัก
ในระบบปรับอากาศและเกณฑ์ เปรียบเทียบ
3.1
3.2
3.3

การบันทึกขนาดพิกดั ของอุปกรณ์ หลักในระบบปรับอากาศ
การตรวจวิเคราะห์ สัดส่ วนการใช้ พลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์ หลัก
การตรวจวิเคราะห์ ดัชนีการใช้ พลังงานของอุปกรณ์ หลักและเกณฑ์ เปรียบเทียบ
3.3.1 การตรวจวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานเครื่ องทาน้ าเย็นและเกณฑ์
เปรี ยบเทียบ
3.3.2 การตรวจวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานเครื่ องสู บน้ าเย็นและเกณฑ์
เปรี ยบเทียบ
3.3.3 การตรวจวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานเครื่ องสู บน้ าระบายความร้อนและ
เกณฑ์เปรี ยบเทียบ
3.3.4 การตรวจวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานหอระบายความร้ อนและเกณฑ์
เปรี ยบเทียบ
3.3.5 การตรวจวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานเครื่ องส่ งลมเย็นและเกณฑ์
เปรี ยบเทียบ

1-21
2-21
3-21
4-21
9-21
12-21
15-21
18-21

บทที่ 4 การตรวจวินิจฉัยอุปกรณ์ หลักในระบบปรับอากาศ และเกณฑ์ พจิ ารณา
4.1
4.2
4.3
4.4

การตรวจวินิจฉัยเครื่องทานา้ เย็น และเกณฑ์ พจิ ารณา
การตรวจวินิจฉัยเครื่องสู บนา้ และเกณฑ์ พจิ ารณา
การตรวจวินิจฉัยหอระบายความร้ อนและเกณฑ์ พจิ ารณา
การตรวจวินิจฉัยเครื่องส่ งลมเย็นและเกณฑ์ พจิ ารณา

1-14
5-14
8-14
11-14
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หน้ า

บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานและการตรวจวิเคราะห์ มาตรการ
อนุรักษ์ พลังงาน
5.1

5.2

แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานของอุปกรณ์ หลักในระบบปรับอากาศ
5.1.1 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานของเครื่ องทาน้ าเย็น
5.1.2 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานของเครื่ องสู บน้ า
5.1.3 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานของหอระบายความร้อน
5.1.4 การอนุรักษ์พลังงานของเครื่ องส่ งลมเย็น
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บทที 1 ความรู ้พืนฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

บทที 1
ความรู้ พนื ฐานด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในระบบปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศ คือ กระบวนการรักษาสภาวะอากาศโดยการควบคุ ม อุณหภูมิ ความชื น ความสะอาด
การกระจายลม และเสี ยง ให้เกิดความรู ้สึกสบายต่อผูอ้ ยูอ่ าศัยในอาคารธุ รกิจและ/หรื อ เกิดสภาวะอากาศ
ตามความต้องการในโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบปรับอากาศเป็ นการประยุกต์การใช้งานของระบบทําความเย็น ดังนัน การทํางานในอุปกรณ์หลักจะ
เหมือนระบบทําความเย็น ส่ วนใหญ่เราใช้ระบบปรับอากาศเพือความสบายโดยเฉพาะในส่ วนสํานักงาน
เพราะประเทศไทยอยู่ใ นเขตร้ อ นชื น สํ าหรั บอุ ตสาหกรรมบางประเภทมี การใช้ระบบปรั บอากาศใน
กระบวนการผลิตเพือรักษาอุณหภูมิและความชื นให้เหมาะสม รวมทังการใช้เพือระบายความร้อนให้กบั
อุปกรณ์หรื อเครื องจักรในกระบวนการผลิต
1.1 ชนิดและส่ วนประกอบหลักของระบบปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศในปั จจุบนั มีการพัฒนาเพือให้เหมาะสมกับการใช้งานในรู ปแบบต่างๆ ดังนันสถาน
ประกอบการจะต้องเลื อกประเภทให้เหมาะสมกับ พฤติ ก รรมการใช้ ซึ งจะส่ ง ผลให้เ กิ ดการอนุ รัก ษ์
พลังงานได้มากเมือเดินใช้งานระบบ โดยทัว ไประบบปรับอากาศแบ่งเป็ น 4 ประเภท ดังนี
Air conditioning system

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

รู ปที 1.1-1 ชนิดและส่ วนประกอบหลักของระบบปรับอากาศ
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บทที 1 ความรู ้พืนฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

1.1.1 ระบบปรับอากาศแบบทํานํา เย็นระบายความร้ อนด้ วยนํา (Water Cooled Water Chiller)
เป็ นระบบปรับอากาศที มีขนาดใหญ่ทีสุด และมีอุปกรณ์ ทีใช้พลังงานไฟฟ้ ามากทีสุด โดยการทํางาน
แบ่งเป็ น 2 วงจร คือ วงจรนําเย็นและวงจรนําระบายความร้อน โดย วงจรนําเย็นเริ มจากปั_ มนําเย็น ส่ งนํา
เข้าไปรับความเย็นจากสารทําความเย็นที Evaporator เพือให้อุณหภูมิน าํ เย็นได้ตามต้องการแล้วจึงส่ งนํา
เย็นไปยังอุปกรณ์ ส่งจ่ายลมเย็นโดยอุปกรณ์ ส่งจ่ายลมเย็นแต่ละชุ ดจะมีลินควบคุ มปริ มาณนํา ซึ งได้รับ
สัญญาณจากอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ โดยถ้าอุณหภูมิในพืนทีปรับอากาศสู ง จะส่ งสัญญาณให้ลินเปิ ดนํา
เข้าขดท่อแลกเปลี ยนความร้ อนมากขึน หลังจากนํารับความร้อนจากอากาศทีแลกเปลียนแล้วจะกลับไป
รับความเย็นจาก Evaporator อีก โดยการดูดของปั_มนําเย็น ส่ วนวงจรนําระบายความร้อนจะเริ มจากปั_ มนํา
ระบายความร้ อน ส่ งนําเข้าไปรับความร้ อนจากสารทําความเย็นที Condenser นําร้ อนทีได้จะถูกส่ งไป
ระบายความร้อนทีหอผึงเย็น (Cooling Tower) ซึ งทีหอผึงเย็นนันนําจะถูกระบายความร้อนด้วยอากาศที
อยูแ่ วดล้อม หลังจากอุณหภูมิน าํ ลดลงตามต้องการจะถูกส่ งไปเข้า Condenser อีกครังโดยการดูดของปั_ ม
นําระบายความร้อน ดังนันการประหยัดพลังงานในระบบนี จะต้องเพิมประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์แต่ละ
อุปกรณ์ให้สูงทีสุด และใช้งานให้สัมพันธ์กบั ภาระการปรับอากาศ

SA

SA

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

รู ปที 1.1-2 ระบบปรับอากาศแบบทํานําเย็นระบายความร้อนด้วยนํา
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บทที 1 ความรู ้พืนฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

1.1.2 ระบบปรับอากาศแบบทํานํา เย็นระบายความร้ อนด้ วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller)
เป็ นระบบปรั บอากาศที เล็กกว่าระบบแรกโดยมี ความแตกต่างกันที การระบายความร้ อนเท่านัน ซึ ง
ระบบนีจะไม่มีวงจรของนําระบายความร้อนเพราะจะใช้อากาศในการระบายความร้อน
การระบายความร้อนออกจากสารทําความเย็นจะใช้อากาศดูดหรื อเป่ าไปยังขดท่อความร้อน ซึ งพัดลมอาจ
มีจาํ นวนหลายชุ ดใน Chiller แต่ละชุ ด ดังนันเครื องทํานําเย็นระบบนี จะมี ประสิ ทธิ ภาพตํากว่า แบบ
ระบายความร้อนด้วยนําเพราะนําจะมีความสามารถในการระบายความร้ อนสู งกว่า อีกทังเมือพัดลมบาง
ชุ ดชํารุ ดจะเกิดการลัดวงจรของลม ทําให้ประสิ ทธิ ภาพลดลงด้วย นอกจากนันเครื องปรับอากาศระบบนี
จะมีอายุการใช้งานสันเพราะชุ ดพัดลมจะต้องติดตังภายนอกอาคารซึ งตากแดดตากฝนตลอดเวลา ดังนัน
ผูใ้ ช้ควรดูแลทําความสะอาดและหาวัสดุให้ร่มเงาแก่ชุดพัดลม

SA

SA

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

รู ปที 1.1-3 ระบบปรับอากาศแบบทํานําเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ
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1.1.3 ระบบปรับอากาศแบบเป็ นชุ ดระบายความร้ อนด้ วยนํา (Water Cooled Package)
ระบบแบบนีจะมีขนาดเล็ก โดยทังชุ ดอยูภ่ ายในบริ เวณปรับอากาศซึ งจะมีคอมเพรสเซอรอยูภ่ ายในด้วย
แต่จะมีขดท่อระบายความร้อนด้วยนําแยกกันแต่ละชุ ด ดังนันปั ญหาของระบบนีคือการบํารุ งรักษาหรื อ
การทําความสะอาดเครื องควบแน่ นซึ งมีขนาดเล็กและมีจาํ นวนมาก ส่ วนระบบปั_ มนําระบายความร้ อน
และหอผึงเย็นจะเหมือนกับระบบระบายความร้อนด้วยนําแบบอืน ในการตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื อง
ควบแน่นนันก็ทาํ เช่นเดียวกับเครื องควบแน่นของระบบใหญ่

SA

SA

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

รู ปที 1.1-4 ระบบปรับอากาศแบบเป็ นชุดระบายความร้อนด้วยนํา
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1.1.4 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่ วน (Split Type)
เป็ นแบบทีมีขนาดเล็กทีสุด ซึ งส่ วนใหญ่ใช้กบั ห้องปรับอากาศในโรงงานเพราะสะดวกในการใช้งานและ
การดูแลรักษาไม่ยุง่ ยากมากนัก แต่ประสิ ทธิ ภาพตํากว่าระบบใหญ่ ส่ วนประกอบของระบบทําความเย็น
แบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ Condensing Unit อาจอยูภ่ ายนอกห้อง ซึ งประกอบด้วยขดท่อความร้อน พัดลม และ
เครื องอัดไอ ส่ วนทีสองคือ Fan Coil Unit จะอยูภ่ ายในห้อง ซึ งประกอบด้วยขดท่อความเย็นและ พัดลม
โดยทังสองส่ วนจะเชื อมต่อกันด้วยท่อทองแดง สิ งทีสําคัญของระบบนีจะต้องทําความสะอาดขดท่อและ
กรองอากาศเป็ นประจํา รวมทังตรวจเช็คปริ มาณสารทําความเย็นและฉนวนหุ ้มท่อ นอกจากนันในการ
ติดตังถ้ามีระยะห่างกันเกิน 5 เมตร จะต้องขยายขนาดท่อดูดสารทําความเย็น (ท่อไอ) ให้ใหญ่ข ึนและเพิม
ปริ มาณสารหล่อลืนเข้าไปในเครื องอัดไอ

SA

SA

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

รู ปที 1.1-5 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่ วน

5-141

บทที 1 ความรู ้พืนฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

1.2 หลักการทํางานของระบบปรับอากาศ
ระบบปรั บอากาศขนาดเล็ กโดยทัวไปจะทํางานโดยใช้ พ ดั ลมดู ดหรื อเป่ าอากาศผ่ านขดท่ อความเย็น
(Evaporator) ทําให้อุณหภูมิและความชืนของอากาศลดลงตามต้องการเพือจ่ายไปยังจุดใช้งาน ส่ วนระบบ
ขนาดใหญ่จะใช้น าํ รับความเย็นจากสารทําความเย็นแล้วส่ งนําเย็นไปยังอุปกรณ์ ส่งลมเย็น (AHU; Air
Handling Unit) หรื ออุปกรณ์จ่ายลมเย็น (FCU ; Fan Coil Unit) หลังจากนันอากาศจะถูกดูดหรื อเป่ าผ่าน
ขดท่อทําความเย็นของ AHU หรื อ FCU เพือรั บความเย็นจากนําเย็นทําให้ได้อากาศทีมีอุณหภูมิและ
ความชื นลดลงตามต้องการ เพือจ่ายไปยังจุดใช้งานโดยผ่านระบบท่อลม (Air Duct) และหัวจ่ายลม
(Sapply Air Diffuser)
1.2.1 ภาระการปรับอากาศ
ขนาดของเครื องปรับอากาศจะใหญ่หรื อเล็กขึนอยูก่ บั ภาระการทําความเย็น (Cooling Load) โดยแหล่ง
ภาระการทําความเย็น เกิดขึน 2 ทางดังนี
1. ภาระความร้ อนจากภายนอก (External Load)
1.1 การแผ่รังสี จากดวงอาทิตย์เข้าสู่ อาคารโดยตรงผ่านผนังโปร่ งแสง เช่น หน้าต่าง, หลังคาโปร่ งแสง
(Sky Lights)
1.2 การนําความร้อนเข้าสู่ อาคารโดยผ่านทางกรอบอาคารคือ ผนังภายนอก พืน และหลังคา
1.3 ความร้อนทีเกิดจากอากาศภายนอกทีนาํ เข้ามาเพือการระบายอากาศภายในหรื อทีแทรกซึ มเข้าสู่
อาคาร
2. ภาระความร้ อนจากภายใน (Internal Load)
2.1 ความร้อนทีเกิดขึนจากตัวคน
2.2 หลอดไฟส่ องสว่างและอุปกรณ์เครื องใช้ไฟฟ้ าต่างๆ ทีอยูภ่ ายในอาคาร
ดังนันการเลือกชนิดวัสดุให้มีค่าความเป็ นฉนวนสู งๆ ในส่ วนผนังกรอบอาคาร การป้ องกันอากาศ
ภายนอกเข้ามาในอาคารและการลดการใช้อุปกรณ์ทีทาํ ให้เกิดความร้อนภายในอาคาร รวมทังการนํา
อุปกรณ์ทีไม่จาํ เป็ นออกนอกห้องปรับอากาศ จึงเป็ นการลดภาระการทําความเย็น ซึ งเป็ นแนวทางหนึงใน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้ าในระบบปรับอากาศ
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บทที 1 ความรู ้พืนฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

ความร้อนจากอากาศ
ภายนอก

ความร้อนจากการแผ่รังสี จาก
ดวงอาทิตย์ทีผา่ นเข้าทาง ผนัง,
พืนและหลังคา

ความร้อนจากหลอดไฟส่องสว่าง
ความร้อนจากคน(3)
ความร้อน จากอุปกรณ์
เครื องใช้สาํ นักงาน

ความร้ อนผ่ านทาง
หน้ าต่ าง

รู ป 1.2-1 แหล่งภาระการทําความเย็น
1.2.2 ไซโครเมตริกชาร์ ต
อากาศทีอยูร่ อบตัวเราประกอบด้วยอากาศแห้งและไอนํา ซึ งเรี ยกว่าอากาศชื น ดังนันการหาปริ มาณไอนํา
หรื อปริ มาณความร้ อนที อยู่ในอากาศชื นจะต้องใช้แผนภาพไซโครเมตริ กชาร์ ต โดยแผนภาพไซโคร
เมตริ กซาร์ ตจะแสดงคุณสมบัติดงั นี

4

7
2
6

3
5
1

รู ปที 1.2-2 แผนภาพไซโครเมตริ กชาร์ ต

7-141

บทที 1 ความรู ้พืนฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

1. อุณหภูมิกระเปาะแห้ ง (Dry bulb temperature, DB) คื อ อุณหภูมิทีอ่านค่าจากเทอร์ โมมิ เตอร์ ที
กระเปาะแห้ง
2. อุณหภูมิกระเปาะเปี ยก (Wet bulb temperature, WB) คือ อุณหภูมิทีอ่านจากเทอร์ โมมิเตอร์ ทีกระเปาะหุ ้ม
ด้วยผ้าสําลีทีชืนโดยต้องมีกระแสลมพัดผ่านกระเปาะเปี ยกทีความเร็ วไม่นอ้ ยกว่า 5 m/s
3. ความชืนจําเพาะ (Humidity ratio) คือ อัตราส่ วนโดยนําหนักระหว่างไอนําในอากาศต่ออากาศแห้ง 1 kg
4. ความชืนในอากาศ (Relative humidity, RH) คือ อัตราส่ วนความดันระหว่างความดันของไอนําทีมีอยู่
ในอากาศชืน และความดันอิมตัวของไอนําทีอุณหภูมิเดียวกัน
5. ปริ มาตรจําเพาะของอากาศชืน (Specific volume, v) คือ ปริ มาตรของอากาศชื นต่อ 1 กิ โลกรัมของ
อากาศแห้ง
6. อุณหภูมิจุดนํา ค้ าง (Dew point, DP) คือ อุณหภูมิทีไอนําในอากาศเริ มควบแน่นเป็ นหยดนํา เมืออากาศ
ชืนถูกทําให้เย็นลง
7. ความร้ อนจําเพาะของอากาศ (Specific enthalpy, h) คื อ ปริ มาณความร้ อนทีทาํ ให้อากาศแห้ง 1
กิโลกรัม และนํา X กิโลกรัม ร้อนขึนจาก 0°C เป็ น 1°C
สภาวะอากาศทัว ไปจะมี สภาวะที ไม่ เหมาะสมกับ ความต้องการเพือความสุ ขสบายของคนหรื อความ
ต้องการเพือการผลิตในอุตสาหกรรม ดังนันจึงจําเป็ นต้องทําการปรับสภาวะอากาศให้ได้ตามต้องการ ซึ ง
กระบวนการปรับสภาวะอากาศโดยทัว ไปมีอยู่ 8 กระบวนการดังนี
กระบวนการปรับสภาวะอากาศ
1. การทําให้อากาศร้อนขึนโดยความชืนคงที
2. การทําให้อากาศร้อนขึนและเพิมความชืน
3. การทําให้อากาศร้อนขึนและลดความชืน
4. การทําให้อากาศเย็นโดยความชืนคงที

5. การทําให้อากาศเย็นและเพิมความชืน
6. การทําให้อากาศเย็นและลดความชืน

วิธีการ
ทําโดยใช้ขดท่อความร้อน
ทําโดยใช้ท่อความร้อนและใช้ไอนําพ่นเข้าไปในอากาศ
ทําโดยใช้ขดท่อความเย็นเพือลดความชืนแล้วจึงให้
ความร้อนโดยขดท่อความร้อน
ทําโดยใช้ขดท่อความเย็นทีอุณหภูมิผวิ ท่อสู งกว่า
อุณหภูมิจุดนําค้าง (อุณหภูมิกลัน ตัว) ของความชืน
ในอากาศ
ทําโดยใช้น าํ เย็นพ่นไปในอากาศ
ทําโดยใช้ขดท่อความเย็นทีอุณหภูมิผวิ ท่อตํากว่า
อุณหภูมิจุดนําค้าง (อุณหภูมิกลัน ตัว) ของความชืน
ในอากาศ
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กระบวนการปรับสภาวะอากาศ
7. การเพิมความชืน
8. การลดความชืน

วิธีการ
ทําโดยใช้น าํ ทีมีอุณหภูมิเท่ากับกระเปาะแห้งของ
อากาศ
ทําโดยใช้สารดูดความชืน หรื อใช้ขดท่อความเย็น
เพือทําให้ความชืนกลัน ตัว แล้วจึงใช้ขดท่อความ
ร้อนเพือควบคุมอุณหภูมิให้คงที

เพิ มความชืน
ทําความร้อนและเพิ มความชืน

ทําความเย็นและเพิ มความชืน
ทําความเย็น
ทําความเย็นและลดความชืน

ทําความร้อน
ทําความร้อนและลดความชืน
ลดความชืน

รู ปที 1.2-3 กระบวนการปรับสภาวะอากาศ
1.2.2.1 วิเคราะห์ หาสาเหตุจากคุณสมบัติต่างๆ ทีไ0 ด้ จากไซโครเมตริ กชาร์ ต
1. อุณหภูมิผิวขดท่อความเย็นทีอากาศผ่านจะต้องตํากว่าอุณหภูมิจุดนําค้าง (TDP) ของอากาศทีเข้าถึงจะ
ทําให้ความชืนในอากาศกลัน ตัวเป็ นของเหลวได้
2. อุณหภูมิน าํ ทีได้จากหอผึงเย็นควรจะสู งกว่าอุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของอากาศทีเข้าระบายความร้อน
(TWB) ไม่เกิน 3°C
3. ความสามารถในการทําความเย็นของขดท่อความเย็นหรื อทําความร้อนของขดท่อความร้อนเป็ นเท่าใด
จะต้องหาจากผลต่างของเอนธาลปี ของอากาศทีเข้าและออกจากขดท่อ
1.2.2.2 การใช้ งานไซโครเมตริ กชาร์ ต
การใช้งานไซโครเมตริ กชาร์ ตนันจะต้องทราบคุณสมบัติของอากาศ 2 คุณสมบัติเพือจะสามารถกําหนด
จุดลงไปได้ เช่น ตรวจวัดอากาศในห้องได้อุณหภูมิกระเปาะแห้ง 80°F และความชื นสัมพัทธ์ 30% เมือ
นํามากําหนดจุดบนไซโครเมตริ กชาร์ ตจะได้อุณหภูมิกระเปาะเปี ยก 60°F อุณหภูมิจุดนําค้าง 45.9°F
อัตราส่ วนความชืน 0.0066 lbw/lba ปริ มาตรจําเพาะ 13.72 ft3/lba และเอนธาลปี 26.35 Btu/lba

9-141

บทที 1 ความรู ้พืนฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

Ws =0.0222 lbw / lba

h =26.35 Btu/lba

จุดที 80 oFdb
60 oFwb

Tdew =45.9 oF
W=0.0066 lbw / lba

v = 13.72 ft3/ lba

รู ปที 1.2-4 การใช้งานแผนภาพไซโครเมตริ ก
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ตารางที 1.2-1 ค่าเอนธาลปี ของอากาศ
ค่าเอนธาลปี ของอากาศ( Btu/lb)
ความชื%นสัมพัทธ์ (%RH)

อุณหภูมิกระเปาะแห้ง
(OC)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

40
18.764
19.506
20.268
21.048
21.85
22.672
23.518
24.387
25.281
26.201
27.148
28.124
29.131
31.24
31.24
32.346
33.489
34.67
35.89
37.153
38.46
39.812
41.213
42.664
44.168
45.727

45
19.343
20.126
20.929
21.754
22.602
23.475
24.373
25.298
26.251
27.234
28.247
29.294
30.374
32.644
32.644
33.838
35.073
36.351
37.675
39.046
40.467
41.941
43.47
45.056
46.702
48.411

50
19.924
20.746
21.591
22.461
23.356
24.279
25.23
26.211
27.224
28.269
29.35
30.467
31.622
34.054
34.054
35.336
36.664
38.041
39.468
40.949
42.487
44.083
45.741
47.464
49.254
51.116

55
20.506
21.368
22.255
23.169
24.112
25.085
26.09
27.127
28.2
29.309
30.456
31.644
32.874
35.47
35.47
36.84
38.262
39.738
41.271
42.863
44.518
46.238
48.027
49.888
51.825
53.841

60
21.089
21.99
22.92
23.879
24.87
25.893
26.951
28.046
29.178
30.351
31.565
32.825
34.13
36.891
36.891
38.351
39.868
41.444
43.083
44.787
46.561
48.406
50.328
52.329
54.414
56.587

65
21.673
22.614
23.586
24.591
25.629
26.703
27.815
28.966
30.159
31.396
32.679
34.01
35.392
38.318
38.318
39.869
41.481
43.158
44.904
46.722
48.615
50.588
52.643
54.787
57.022
59.355

70
22.257
23.239
24.254
25.304
26.39
27.515
28.681
29.89
31.143
32.444
33.795
35.199
36.657
39.751
39.751
41.393
43.101
44.881
46.735
48.667
50.682
52.782
54.974
57.262
59.65
62.143

75
22.843
23.865
24.923
26.018
27.153
28.329
29.549
30.815
32.13
33.496
34.916
36.392
37.928
41.19
41.19
42.923
44.729
46.612
48.575
50.623
52.76
54.991
57.32
59.753
62.296
64.953

80
23.43
24.493
25.593
26.734
27.917
29.145
30.419
31.744
33.12
34.551
36.04
37.589
39.203
42.635
42.635
44.461
46.365
48.351
50.425
52.59
54.851
57.213
59.682
62.263
64.962
67.785

85
24.018
25.121
26.265
27.451
28.683
29.962
31.292
32.674
34.112
35.609
37.167
38.791
40.482
44.085
44.085
46.005
48.008
50.099
52.284
54.567
56.954
59.449
62.058
64.789
67.647
70.64

90
24.607
25.751
26.938
28.17
29.451
30.782
32.167
33.608
35.108
36.67
38.299
39.996
41.767
45.542
45.542
47.555
49.658
51.856
54.153
56.556
59.069
61.698
64.451
67.333
70.352
73.516

95
25.197
26.381
27.612
28.89
30.22
31.604
33.044
34.543
36.106
37.735
39.433
41.206
43.056
47.005
47.005
49.113
51.317
53.621
56.032
58.555
61.196
63.962
66.859
69.895
73.078
76.415

1.3 วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ
เครื องปรับอากาศและเครื องทําความเย็นส่ วนใหญ่จะทําความเย็นโดยใช้วฏั จักรอัดไอ ซึ งอุปกรณ์ หลัก
ในวัฏจักรอัดไอประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ  เครื องอัดไอหรื อคอมเพรสเซอร์  เครื องควบแน่นหรื อ
คอนเดนเซอร์  อุปกรณ์ลดความดัน  เครื องระเหยหรื ออีแวปปอเรเตอร์ โดยสารทําความเย็นจะถูก
อัดให้ไหลหมุนเวียนอยูภ่ ายในวงจร
1.3.1 ส่ วนประกอบหลักของระบบอัดไอ
1. เครื องอัดไอ (Compressor) ทําหน้าทีสร้างความดันในระบบสารทําความเย็นโดยจะอัดสารทําความ
เย็นในสถานะไอทําให้เกิดการไหลเวียนไปยังอุปกรณ์ต่างๆ
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ก) แบบลูกสู บ

ข) แบบโรตารี สกรู
รู ปที 1.3-1 เครื องอัดไอแบบต่างๆ

ค) แบบแรงเหวีย ง

เครื องอัดไอเป็ นอุปกรณ์หลักทีใช้พลังงานสู งทีสุดของระบบ การเลือกใช้อย่างถูกต้องเป็ นสิ งสําคัญอย่าง
ยิง ต่อประสิ ทธิ ภาพของระบบ นอกจากนันในกรณี ทีภาระการทําความเย็นมีการแปรเปลียนมาก เครื องอัด
ไอควรสามารถปรับเปลี ยนการทํางานให้สอดคล้องกับภาระดังกล่าวให้ได้โดยส่ งผลต่อสมรรถนะน้อย
ทีสุด
2. เครืองควบแน่ น (Condenser) ทําหน้าทีระบายความร้อนสารทําความเย็นหลังผ่านการอัดจากเครื องอัด
ไอ ซึ งสารทําความเย็นดังกล่าวจะมีสถานะเป็ นไอความดันสู งและอุณหภูมิสูง เมือผ่านเครื องควบแน่นจะ
กลัน ตัวเป็ นของเหลวภายใต้ความดันสู ง เครื องควบแน่นอาจแบ่งตามสารตัวกลางในการระบายความร้อน
ได้ 2 แบบคือ
2.1 แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Condenser) จะใช้พดั ลมดูดหรื อเป่ าอากาศแวดล้อม
ผ่านเครื องควบแน่น
2.2 แบบระบายความร้อนด้วยนํา (Water Cooled Condenser) จะมีเครื องควบแน่น เครื องสู บนําระบายความ
ร้อน (CDP) และหอระบายความร้อน (CT ; Cooling Tower) แยกกันแต่ทาํ งานร่ วมกัน
ปั จจัยทีใช้พิจารณาในการเลือกเครื องควบแน่นคือวัสดุทีใช้และขนาด โดยเครื องควบแน่นทีมีขนาดใหญ่
จะสามารถควบแน่นได้ดี ซึ งหมายถึงความดันควบแน่นในการทํางานจะมีค่าตําลง ส่ งผลให้ระบบการทํา
ความเย็นมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึน อย่างไรก็ตามราคาจะสู งขึนเป็ นสัดส่ วนกับขนาดของเครื องควบแน่นด้วย
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ก) ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ข) ระบายความร้อนด้วยนํา
รู ปที 1.3-2 เครื องควบแน่นแบบต่างๆ
3. วาล์ วลดความดัน (Expansion Valve) หรื อ วาล์ วควบคุมการไหลของสารทําความเย็น (Refrigerant
Flow Control) ทําหน้าทีลดความดันสารทําความเย็นจากสถานะของเหลวทีมีความดันสู งจากเครื อง
ควบแน่นให้ลดตําลงเพือส่ งเข้าสู่ เครื องระเหยต่อไป โดยวาล์วลดความดันจะนิยมใช้กบั ระบบทําความเย็น
ทีมีขนาดเล็กทีควบคุมอุณหภูมิการทํางานโดยอาศัยการเดิน-หยุดของเครื องอัดไอ หากเป็ นระบบทําความ
เย็นขนาดใหญ่จะต้องใช้การควบคุมอัตราการไหลของสารทําความเย็นทีเข้าสู่ เครื องระเหยให้เพียงพอกับ
ความต้องการในการทําความเย็นหรื อควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามทีตอ้ งการ
4. เครื องระเหย (Evaporator) ทําหน้าทีแลกเปลียนความร้อนระหว่างอากาศหรื อนําทีตอ้ งการทําความ
เย็นกับสารทําความเย็น โดยเมือสารทําความเย็นเหลวถูกลดความดันและมีอุณหภูมิตาํ ลง ความร้อนจาก
อากาศหรื อนําจะถ่ายเทสู่ สารทําความเย็นเหลว ส่ งผลให้อุณหภูมิอากาศหรื อนําลดตําลง ปั จจัยในการ
พิจารณาเลือกใช้เหมือนกับการเลือกใช้เครื องควบแน่น ยิงมีขนาดใ
นาดใหญ่
หญ่ก็จะมีความสามารถในการระเหย
สารทําความเย็นได้ดีและช่วยให้ระบบมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึนด้วย แต่ราคาก็สูงขึนด้วยเช่นกัน

รู ปที 1.3-3 เครื องระเหยสารทําความเย็น
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1.3.2 หลักการทํางาน
การทํางานของระบบทําความเย็นแบบอัดไอจะทํางานต่อเนื องเป็ นวัฏจักร โดยแบ่งเป็ น 4 กระบวนการ
ดังนี

รู ปที 1.3-4 วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ
1. กระบวนการอัดสารทําความเย็น (Compression Process) โดยสารทําความเย็นทีอยูใ่ นสถานะไอจะถูก
เครื องอัดไอซึซึ งขับด้วยไฟฟ้ าอัดให้มีความดันสู งขึนตามต้องการของสารทําความเย็นแต่ละชนิ ด เมือสาร
ทําความเย็นถูกอัดให้มีความดันสู งขึนอุณหภูมิของสารทําความเย็นก็จะสู งขึนตามกฎของก๊าซ
2. กระบวนการควบแน่ น (Condensation Process) สารทําความเย็นในสถานะไอทีมีอุณหภูมิและความ
ดันสู งจะส่ งผ่านตามท่อเข้าไปยังขดท่อระบายความร้ อน (Condenser) โดยจะใช้น าํ หรื ออากาศระบาย
ความร้อนทําให้สารทําความเย็นควบแน่นเป็ นของเหลวทีมีความดันสู ง
3. กระบวนการขยายตัว (Expansion or Throttling Process) สารทําความเย็นทีออกจากเครื
อกจาก  องควบแน่น
จะอยูใ่ นสถานะของเหลวอิมตัว (Saturated Liquid) หรื อของเหลวเย็นเยือกประมาณ 10°C (Subcooled
Liquid) ทีมีความดันสู งจะถูกลดความดันลงโดยอุปกรณ์ลดความดัน ทําให้สารทําความเย็นมีอุณหภูมิลด
ตําลงตามทีผใู ้ ช้ตอ้ งการ
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4. กระบวนการระเหย (Evaporation Process) สารทําความเย็นทีมีอุณหภูมิต าํ จะผ่านเข้าไปยังขดท่อ
ความเย็น (Evaporator) เมือรับความร้อนจากอากาศหรื อนําทําให้ได้อากาศเย็นและนําเย็นส่ วนสารทํา
ความเย็นจะเกิดการระเหยตัวกลายเป็ นไอจนอยูใ่ นสถานะไออิมตัว (Saturated Vapor) หรื อไอร้อนยวดยิง
ประมาณ 10°C (Superheated Vapor) ก่อนทีจะถูกเครื องอัดไอ (Compressor) ดูดแล้วเริ มการทํางาน
ต่อไปอย่างต่อเนือง
1.3.3 ความเหมาะสมของความดันด้ านสู งและด้ านตําของวัฏจักรทําความเย็น
อุปกรณ์ ทีสร้ างความดันให้กบั สารทําความเย็นในวัฏจักรอัดไอ คื อ เครื องอัดไอ หรื อ คอมเพรสเซอร์
ดังนันถ้าผลต่างของความดันสารทําความเย็นด้านสู ง (Condensing Pressure; PC) และความดันด้านตํา
(Evaporating Pressure; PE) ต่างกันมากจะส่ งผลให้เครื องอัดไอต้องใช้กาํ ลังในการอัดสารทําความเย็นมาก
ขึน ดังนันผูอ้ อกแบบและ ผูใ้ ช้จะต้องพิจารณาความดันสารทําความเย็นทีเหมาะสมสําหรับสารทําความ
เย็นแต่ละชนิด เพือให้สมรรถนะของระบบทําความเย็นสู งทีสุด

รู ปที 1.3-5 ไดอะแกรมวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ
1. ความดันด้ านตํ0าหรื อความดันระเหย (PE)
โดยทัว ไปต้องทราบว่าต้องการใช้กบั ห้องอุณหภูมิเท่าไร (TL) เช่น ห้องปรับอากาศอุณหภูมิ 24°C (75°F)
จะต้องออกแบบเครื องระเหย (Evaporator) ให้มีอุณหภูมิอิมตัว หรื ออุณหภูมิระเหย (TE ) ตํากว่าเท่ากับ
∆TL จะเห็นว่าถ้าออกแบบให้ ∆TL ยิงมาก ก็คือต้องการให้อุณหภูมิทีเครื องระเหยตํามาก นัน คือต้องทํา

15-141

บทที 1 ความรู ้พืนฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

ให้ความดันด้านตํา-ตําลงมากๆ กําลังทีตอ้ งใช้ต่อขนาดทําความเย็นเท่ากัน ก็จะมากตามและประสิ ทธิ ภาพ
ลดลง แต่เครื องระเหยจะเล็กลงได้หรื อลงทุนเครื องระเหยน้อยลง ดังนันผูอ้ อกแบบจึ งต้องหาจุ ดที
เหมาะสมทีสุด แม้จะทราบว่าถ้าค่าความแตกต่างหรื อ ∆TL ยิง น้อยประสิ ทธิ ภาพของเครื องปรับอากาศจะ
ยิง สู ง แต่ตอ้ งลงทุนสู งและสร้างยากขึน จากประสบการณ์ พบว่า
• เครื องปรับอากาศทีทาํ ให้อากาศเย็นโดยใช้สารทําความเย็นโดยตรงทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งมักจะใช้ผลต่าง
ประมาณ ∆TL = 17°C (30°F) หรื ออุณหภูมิระเหย TE = 24-17 = 7°C (45°F) นัน คือจากตารางคุณสมบัติ
ของสารทําความเย็น เช่น ถ้าใช้สารทําความเย็น R-22 ความดัน PE จะประมาณ 621-101 = 520 kPag (75 psig)
สําหรับผูผ้ ลิตทีตอ้ งการเน้นเครื องปรับอากาศทีเย็นฉํามักจะให้ผลต่างมากๆ เช่น ∆TL = 20°C (36°F) หรื อ
อุณหภูมิระเหย TE = 24-20 = 4°C (39°F) ซึ งถ้าใช้สารทําความเย็น R-22 ความดันด้านตําหรื อความดัน
ระเหยจะประมาณ PE = 566-101 = 465 kPag (67 psig) ซึ งตํากว่านี มีให้เห็ นบ่อย สรุ ปสําหรั บ
เครื องปรับอากาศโดยประมาณ ∆TL อยูร่ ะหว่าง 17°C (30°F) ถึง 20°C (36°F)
• สําหรับเครื องปรับอากาศแบบทํานําเย็น (Water Chiller) นิ ยมออกแบบให้ TE ตํากว่าอุณหภูมิน าํ เย็น
ทีออกจากเครื องระเหย (Evaporator/Cooler) ไม่เกิน 3°C ค่านี จึงเป็ นทีนิยมใช้ดูความผิดปกติของเครื อง
ทํานําเย็น เช่น ถ้าขณะเครื องทํางานเต็มทีผลต่างมากกว่า 3°C (5°F) มากแสดงว่าผิดปกติ
• สําหรับห้องเย็นแล้วจากประสบการณ์จะใช้ ∆TL อยูร่ ะหว่าง 5°C (9°F) ถึง 10°C (18°F) เช่น ห้อง
เย็นอุณหภูมิ -20°C (-4°F) อุณหภูมิระเหย (TE) จะอยูร่ ะหว่าง -25°C (-13°F) ถึง -30°C (-22°F) ซึ งถ้า
ใช้ R-22 ความดันด้านตําจะต้องอยูร่ ะหว่าง 62 ถึง 100 kPag (9 ถึง 14 psig)
ตารางที 1.3-1 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิระเหย และความดันระเหยของสารทําความเย็นชนิดต่างๆ
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. ความดันด้ านสู ง หรื อความดันเครื0 องควบแน่ น (PC)
โดยทัว ไปต้องทราบว่าจะใช้อากาศหรื อนําระบายความร้อน สําหรับประเทศไทยถ้าใช้อากาศมักนิ ยมใช้
อุณหภูมิอากาศหน้าร้อนที 35°C (95°F) แต่ถา้ ใช้น าํ อุณหภูมิน าํ ประมาณ 32°C (90°F) เช่น ถ้าใช้อากาศ
ระบายความร้อน TH= 35°C (95°F) จะต้องออกแบบเครื องควบแน่นให้มีอุณหภูมิอิมตัวสู งกว่านี เท่ากับ
∆TH จะเห็นว่าถ้าออกแบบให้ ∆TH ยิงมาก หมายถึงต้องการให้อุณหภูมิทีเครื องควบแน่นสู งมาก นัน คือ
ต้องทําให้ ความดันด้านสู ง-สู งขึนมากๆ ซึ งจะส่ งผลให้กาํ ลังทีตอ้ งใช้มากขึนและประสิ ทธิ ภาพลดลง แต่
เครื องควบแน่ นจะเล็ ก ลงได้ หรื อ ลงทุ นค่ า เครื อ งควบแน่ น น้อยลง ดัง นัน ผูอ้ อกแบบจึ ง ต้องหาจุ ด ที
เหมาะสมทีสุด แม้วา่ ถ้าค่าความแตกต่างหรื อ ∆TH ยิงน้อยประสิ ทธิ ภาพของเครื องปรับอากาศจะยิงสู ง
แต่ตอ้ งลงทุนสู งและสร้างยากขึน จากประสบการณ์ พบว่า
• เครื องปรับอากาศทีใช้อากาศระบายความร้อน ถ้าผูผ้ ลิตต้องการลงทุนตํา มักจะใช้ผลต่างประมาณ
∆TH = 17°C (30°F) หรื ออุณหภูมิอิมตัวทีเครื องควบแน่น TC = 35+17 = 52°C (125°F) นัน คือจาก
ตารางคุ ณสมบัติของสารทําความเย็น เช่น ถ้าใช้สารทําความเย็น R-22 จะประมาณ 2,033-101 = 1,932
kPag (280 psig) แต่ถา้ ต้องการให้เครื องปรับอากาศมีประสิ ทธิ ภาพสู งผลต่างอย่างมากไม่ควรเกิน 11°C
(20°F) หรื ออุณหภูมิอิมตัวทีเครื องควบแน่น 35+11 = 46°C (115°F) โดยถ้าใช้สารทําความเย็น R-22
ความดันในเครื องควบแน่นประมาณ 1,770-101 = 1,669 kPag (242 psig) สรุ ปถ้าใช้อากาศระบายความ
ร้อนโดยประมาณแล้ว ∆TH ควรอยูร่ ะหว่าง 11°C (20°F) ถึง 17°C (30°F)
• สํา หรั บ การใช้น ํา ระบายความร้ อ นนัน จะสามารถทํา ให้ อุ ณ หภู มิ อิ ม ตัวหรื อ ความดัน ในเครื อ ง
ควบแน่นตําลงได้มากกว่า เพราะธรรมชาติของนํานัน นอกจากจะมีอุณหภูมิตาํ กว่าอากาศประมาณ 3°C
(5°F) เช่นขณะทีอากาศอุณหภูมิ 35°C (95°F) นําจะอุณหภูมิประมาณ 32°C (90°F) แล้วนํายังมี
ความสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าอากาศ จากประสบการณ์โดยทัว ไปถ้าใช้น าํ ระบายความร้อนมักจะ
ใช้ผลต่างประมาณ ∆TH = 8°C (14°F) หรื ออุณหภูมิอิมตัวทีเครื องควบแน่น 32+8 = 40°C (105°F) ซึ ง
ถ้าใช้สารทําความเย็น R-22 ความดันจะเป็ น 1,534-101 = 1433 kPag (210 psig) หรื อถ้าใช้สารทําความ
เย็น R-134a ความดันจะเป็ น 1,017-101 = 916 kPag (133 psig) เป็ นต้น สรุ ปถ้าใช้น าํ ระบายความร้อน
∆TH ไม่ควรเกิน 8°C (14°F)
• ในทางปฏิบตั ิผผู ้ ลิตนิยมบอกเป็ นผลต่างระหว่างอุณหภูมิควบแน่น (TC) และอุณหภูมิน าํ ระบายความ
ร้อน ทีไหลออกจากเครื องควบแน่น (Condenser Approach Temperature) ซึ งนิยมให้แตกต่างกันประมาณ
3°C (ประมาณ 5°F) ค่านีจึงเป็ นทีนิยมใช้ดูความผิดปกติของเครื องทํานําเย็นระบายความร้อนด้วยนํา เช่น
ถ้าขณะเครื องทํางานเต็มทีผลต่างมากกว่า 3°C (5°F) มากแสดงว่าผิดปกติ อาจเกิดจากเครื องควบแน่ น
สกปรก ปริ มาณนําระบายความร้อนน้อย เป็ นต้น
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• ในกรณี ใช้คอนเดนเซอร์ หรื อเครื องควบแน่ นแบบระเหย (Evaporative Condenser) ทีได้มาตรฐาน
สามารถทําให้อุณหภูมิอิมตัวลดลงได้ดีกว่าการระบายด้วยนําประมาณ 2-3°C (3.5-5.5°F) เช่น ในกรณี
ข้างต้นอุณหภูมิอิมตัวทีเครื องควบแน่ นจะประมาณ 37-38°C (99-100°F) ในระบบปรับอากาศไม่ค่อย
นิ ยมใช้เหมือนในระบบห้องเย็นเพราะบํารุ งรักษายากกว่า และในระบบปรั บอากาศมักไม่ค่อยสะดวก
เพราะมักจะต้องติดตังเครื องควบแน่นห่างจากส่ วนอืนมากและต้องเดินท่อสารทําความเย็นไกลซึ งปกติไม่
ต้องเดินท่อสารทําความเย็นเพราะทําทุกอย่างเรี ยบร้อยจากโรงงานผูผ้ ลิต อย่างไรก็ตามทีผา่ นมาได้มีการ
ทําวิจยั เกี ยวกับการอนุ รักษ์พลังงานโดยการดัดแปลงเครื องปรับอากาศแบบแยกส่ วนขนาดเล็กให้เป็ น
แบบกึ งๆ เครื องควบแน่ นแบบระเหย ซึ งสามารถอนุ รักษ์พลังงานได้ประมาณ 10-20% ซึ งในปั จจุบนั มี
ผูผ้ ลิตออกมาจําหน่ายแล้ว
ตารางที 1.3-2 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิควบแน่น และความดันควบแน่นของสารทําความเย็นชนิ ด
ต่างๆ
อุณหภูมิควบแน่ น
(OF)

ความดันควบแน่ น (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. การวิเคราะห์ ผลจากความดันด้ านสู งและด้ านตํ0า
• ธรรมชาติ ของระบบทําความเย็น ถ้า ทําให้ ความดันด้านตําหรื ออุ ณหภู มิ อิ มตัวที เครื องระเหยสู ง
ประสิ ทธิ ภาพก็จะสู ง ข้อเสี ยคือต้องลงทุนเครื องระเหยสู งขึนและอาจมีปัญหาเรื องความชื นในห้องสู งได้
และถ้าทําให้ความดันด้านสู งหรื ออุ ณหภูมิอิมตัวทีเครื องควบแน่ นตําประสิ ทธิ ภาพก็จะสู ง ข้อเสี ยคื อต้อง
ลงทุนเครื องควบแน่นสู งขึน
• อุ ณหภูมิอากาศหรื อนํา และการออกแบบอุ ปกรณ์ เป็ นตัวกําหนดความดันด้านสู งและด้านตําหรื อ
กําหนดประสิ ทธิ ภาพเครื องทํา ความเย็น สิ ง ที ท ราบกันดี คื อประสิ ท ธิ ภาพของเครื องอัดไอเองก็ เป็ น
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ตัวกําหนดประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนันยังมี อุ ปกรณ์ เสริ ม ที จะเป็ นตัวกําหนดประสิ ทธิ ภาพรวมของ
เครื องปรับอากาศหรื อเครื องทําความเย็นด้วย เช่น พัดลมทีใช้ในการทําให้อากาศเย็น และระบายความร้อน
• ในทางปฏิบตั ิ การตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพของเครื องปรับอากาศแบบคร่ าวๆ สามารถตรวจจากความดัน
PC และ PE แล้วเทียบเป็ นอุณหภูมิอิมตัว TC และ TE ตามลําดับได้ เพราะไม่วา่ จะใช้สารทําความเย็นต่างชนิ ด
กันก็เท่ากัน ดังตัวอย่าง เช่น
o เครื องปรับอากาศหรื อเครื องทําความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศใช้สารทําความเย็น R-22 ถ้า
วัดความดันด้านสู ง (PC) ได้ 2,200 kPag (320 psig) สามารถทราบได้ทนั ทีวา่ เครื องปรับอากาศเครื องนีไม่
ปกติ เพราะทีมาตรฐานตําสุ ด TC = 52°C (125°F) สารทําความเย็น R-22 ความดันจะเป็ น 1,932 kPag
(280 psig) ซึ งความดันทีวดั ได้สูงเกิ นไป ไม่ว่าจะใช้สารทําความเย็นชนิ ดใด ถ้าระบายความร้ อนด้วย
อากาศ อุณหภูมิอิมตัวด้านสู งไม่ควรเกิน 52°C (125°F)
o ช่ างติ ดตังเครื องปรั บอากาศแบบระบายความร้ อนด้วยอากาศแม้จะไม่ เคยใช้สารทําความเย็น
(นํายา) R-407C มาก่อนก็สามารถบอกได้ว่า ถ้าวัดความดันด้านสู งได้ 2,000 kPag (290 psig) ถื อว่า
เครื องปรับอากาศอาจจะยังปกติอยู่ เพราะทีอุณหภูมิอิมตัวด้านสู งประมาณ 52°C (125 ถึง 126°F) ถ้าใช้
สารทําความเย็น R-407C ความดันสู งสุ ดไม่ควรเกิ น 2,081 kPag (302 psig) ถึ งแม้วา่ ในการวัดจริ งไม่
สามารถวัดอุณหภูมิอิมตัวได้โดยตรง แต่สามารถใช้เกจวัดความดันแล้วไปเปิ ดตารางอิมตัวทางเทอร์ โม
ไดนามิกส์ (Thermodynamic Properties of Saturated Refrigerant) ของสารทําความเย็นนันๆ เพือหา
อุณหภูมิอิมตัว เรื องนีผผู ้ ลิตอุปกรณ์วดั ความดันสําหรับเครื องปรับอากาศ หรื อเครื องทําความเย็นได้นาํ นํา
ตารางดังกล่าวมาเขี ยนบนหน้าปั ดของเกจวัดความดัน เพือความสะดวกในการใช้งาน เพราะทราบทัง
ข้อมูลและความดัน โดยไม่ตอ้ งไปเปิ ดตารางอีกครังหนึง
• สิ งทีควรรู ้ในทางปฏิบตั ิเกียวกับความดันควบแน่นและความดันระเหย เมือใช้เครื องปรับอากาศ หรื อ
เครื องทําความเย็น มีดงั นี
o เมือใดก็ตามทีการระบายความร้อนมีปัญหา เช่น เครื องควบแน่นสกปรก พัดลมระบายความร้อน
ขัดข้อง หรื อเครื องสู บนําระบายความร้ อนขัดข้อง แล้วความดันด้านสู งจะสู งขึนอย่า งเห็ นได้ชัด เมื อ
เปรี ยบเทียบกับขณะทีทาํ งานปกติ และสิ งทีสําคัญอีกอย่างหนึ งทีตอ้ งไม่ลืม คือ ความดันควบแน่นขึนกับ
อุณหภูมิอากาศหรื อนําทีระบายความร้ อน โดยทัว ไปอุ ณหภูมิอากาศแต่ละเวลาแต่ละวันไม่เท่ากัน จึ ง
ส่ งผลให้ความดันควบแน่นในแต่ละเวลาแต่ละวันย่อมไม่เท่ากัน ดังนันจึงจําเป็ นต้องบันทึกความดันของ
สารทําความเย็นในขณะทีอากาศระบายความร้อนมีอุณหภูมิต่างกันไว้สาํ หรับเปรี ยบเทียบด้วย
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o กรณี ทีเครื องระเหยสกปรกจะพบว่าความดันด้านตําจะตํากว่าปกติ แต่ถา้ พบว่าความดันตํากว่า
ปกติมาก อาจมีสาเหตุจากการรัวหรื อซึ มของสารทําความเย็น ซึ งจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม การทีความดัน
ระเหยตําลงจะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพตําลง และความสามารถในการทําความเย็นลดลงด้วย เพราะความ
หนาแน่นของไอทีเครื องอัดไอดูดเข้าลดลง อัตรามวลสารทําความเย็นทีไหลเวียนน้อยลง แม้วา่ การทีสาร
ทําความเย็นรัว จะทําให้ความดันด้านสู งลดลง ส่ งผลให้เครื องอัดไอใช้กาํ ลังไฟฟ้ าน้อยลง แต่ตอ้ งทํางาน
นานขึน ขณะทีรับภาระความร้อนเท่ากัน เพราะความสามารถในการทําความเย็นของเครื องปรับอากาศ
ลดลง ซึ งถ้าวิเคราะห์เรื องประสิ ทธิ ภาพของเครื องแล้วจะพบว่าประสิ ทธิ ภาพลดตําลง และใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าเพิมมากขึน
1.4 อุปกรณ์ หลักในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
ระบบปรั บอากาศขนาดใหญ่นิยมใช้เครื องทํานําเย็นที ระบายความร้ อนด้วยนําซึ งมี ประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานสู งกว่าระบบระบายความร้อนด้วยอากาศดังแสดงในรู ปที 1.4-1
• วัฏจักรสารทําความเย็น เริ มจากเมือป้ อนไฟฟ้ าเข้าทีเครื องอัดไอ เครื องอัดไอจะดูดไอสารทําความ
เย็นทีเครื องระเหยแล้วอัดส่ งไปเข้าทีเครื องควบแน่ น ความร้ อนจากสารทําความเย็นจะถ่ายเทให้กบั นํา
ระบายความร้ อนทําให้สารทําความเย็นกลัน ตัวกลายเป็ นของเหลวทีมีความดันสู ง เมือสารทําความเย็น
ไหลผ่านอุปกรณ์ ลดความดันไปยังเครื องระเหย สารทําความเย็นจะมีความดันและอุณหภูมิต าํ ลง ความ
ร้ อนจากนํา เย็นที ไหลผ่านเครื องระเหยจะถ่ ายเทให้กบั สารทํา ความเย็น ทําให้สารทําความเย็นระเหย
กลายเป็ นไอ แล้วถูกเครื องอัดไอดูดไปเริ มวัฏจักรใหม่
• วัฏจักรนําระบายความร้ อน เริ มจากนําระบายความร้อนเมือได้รับความร้อนจากสารทําความเย็นใน
เครื องควบแน่ นจะมีอุณหภูมิสูงขึน แล้วถูกเครื องสู บนําระบายความร้ อนส่ งไปทีหอระบายความร้ อน
(Cooling Tower) เพือถ่ายเทความร้อนให้กบั อากาศโดยการระเหยนํา ทําให้น าํ มีอุณหภูมิลดลง แล้วไหล
กลับไปรับความร้อนทีเครื องควบแน่นอีกทําให้ครบวัฏจักรนําระบายความร้อน
• วัฏจักรนํา เย็น เริ มจากนําเย็นเมือถ่ายเทความร้อนให้กบั เครื องระเหยก็มีอุณหภูมิตาํ ลง แล้วถูกเครื อง
สู บนําเย็นส่ งไปทีเครื องส่ งลมเย็น (Air Handling Unit) เพือถ่ายเทความร้อนให้กบั อากาศ ทําให้น าํ เย็นมี
อุณหภูมิสูงขึนแล้วไหลกลับไปถ่ายเทความร้อนให้กบั เครื องระเหยอีกทําให้ครบวัฏจักรนําเย็น
• วัฏจักรลมเย็น เริ มจากพัดลมของเครื องส่ งลมเย็นจะดูดอากาศร้อนจากห้องปรับอากาศผ่านระบบท่อ
ลมไปถ่ายเทความร้ อนให้กบั นําเย็นทีอยู่ภายในขดท่อแลกเปลียนความร้ อน ทําให้อากาศมีอุณหภูมิและ
ความชืนตําลงแล้วส่ งกลับไปทีหอ้ งปรับอากาศทําให้ครบวัฏจักรลมเย็น
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รู ปที 1.4-1 ไดอะแกรมระบบปรับอากาศ
1.4.1 เครืองทํานํา เย็น (Water Chiller)
เครื องทํานําเย็นแบบอัดไอประกอบด้วย เครื องอัดไอ (Compressor) เครื องควบแน่น(Condenser) เครื อง
ระเหย (Evaporator) และวาล์วลดความดัน (Expansion Valve) ซึ งมีสารทําความเย็น เช่ น R-22 R-123
หรื อ R-134a บรรจุอยู่ภายใน โดยทําหน้าทีผลิ ตนําเย็นส่ งไปให้กบั เครื องส่ งลมเย็น เครื องทํานําเย็นใช้
เครื องอัดไอได้หลายแบบ เช่น เครื องทํานําเย็นขนาดใหญ่ประมาณ 500 ตันความเย็น (TR) นิ ยมใช้เครื อง
อัดไอแบบหอยโข่ง (Centrifugal) ซึ งมีประสิ ทธิ ภาพสู งประมาณ 0.6 kW/TR เครื องทํานําเย็นขนาดกลาง
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ประมาณ 300 ตันความเย็น จะใช้เครื องอัดไอแบบสกรู (Screw) ซึ งมีประสิ ทธิ ภาพปานกลางประมาณ 0.8
kW/TR และเครื องทํานําเย็นขนาดเล็กประมาณ 100 ตันความเย็นจะใช้เครื
เครื องอัดไอแบบลู
ไอ
กสู บ (Piston)
ซึ งมีประสิ ทธิ ภาพตําประมาณ 1.0 kW/TR

รู ปที 1.4-2 เครื องทํานําเย็น
1.4.2 เครืองสู บนํา (Water
Water Pump)
เป็ นอุปกรณ์หลักในการขับเคลือนของเหลวซึ งในทีน ีคือ นําโดยการป้ อนพลังงานเชิ งกลเข้าไป ทําให้น าํ ที
ถูกขับมีความดันสู งขึน ความดันดังกล่าวจะทําหน้าทีเอาชนะแรงเสี ยดทานทีเกิดขึนจากท่อ ข้อต่อ วาล์ว
และอุปกรณ์ต่างๆ เพือให้ได้อตั ราการไหลตามทีตอ้ งการ การขับเคลือนเครื องสู บนํานันอาจจะใช้แรงจาก
คนหรื อจะอาศัยมอเตอร์ ไฟฟ้ าซึ งจะเปลี ยนพลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานกล ในระบบปรับอากาศนัน
เครื องสู บนําจะสามารถพบได้ในระบบนําเย็นและระบบนําระบายความร้ อน โดยทัว ไปเครื องสู บนําจะ
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 แบบใหญ่ๆ ดังนี
1.4.2.1 แบบ Positive Displacement เครื องสู บนําแบบนี จะอาศัยการกักนําในบริ เวณทีมีปริ มาตรจํากัด
แล้วอาศัยแรงดันเพือลดปริ มาตรนันลง ส่ งผลให้เกิ ดการไหลขึน ตัวอย่างได้แก่ แบบลูกสู บ แบบโรตารี
เวน แบบไดอะแฟรม โดยทัว ไปเครื องสู บนําประเภทนีจะให้ความดันสู งและอัตราการไหลตํา
1.4.4.2 แบบ Rotordynamic เครื องสู บนําแบบนี จะอาศัยหลักการเหวียงของใบพัด เพือให้น าํ มีความเร็ ว
เพิมขึน โดยพลังงานจลน์ทีได้จะถูกเปลี ยนให้อยูใ่ นรู ปของความดันของนําทีเพิมขึน ซึ งจะส่ งผลให้เกิ ด
การไหลขึนเช่ นกัน ตัวอย่าง ได้แก่ แบบหอยโข่ง ซึ งมีใช้กนั อย่างแพร่ หลายในทีอยู่อาศัยอาคารพาณิ ชย์
และโรงงานอุตสาหกรรม โดยทัว ไปเครื องสู บนําประเภทนี จะให้ความดันตําถึงปานกลาง และอัตราการ
ไหลสู ง
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รู ปที 1.4-3 เครื องสู บนํา
1.4.3 หอระบายความร้ อน (Cooling Tower)
หอระบายความร้อนเป็ นอุปกรณ์ทางด้านปลายทางของระบบนําระบายความร้อน ซึ งทําหน้าทีลดอุณหภูมิ
ของนําระบายความร้ อน โดยใช้อากาศเพือระเหยนํา ดังนันปริ มาณของนําระบายความร้ อนที ผ่านหอ
ระบายความร้ อนจะมี ป ริ มาณลดลง จากการระเหยและ Drift Loss จึ งต้องมี ก ารเติ มนําจากแหล่ งนํา
ภายนอกเข้า สู่ ตวั หอระบายความร้ อนเพื อรั ก ษาปริ ม าณนํา ในระบบให้ค งที หอระบายความร้ อนนัน
สามารถแบ่งตามการไหลของอากาศได้เป็ น 2 ชนิดคือ
1.4.3.1 แบบการไหลธรรมชาติ (Natural Draft) หอระบายความร้ อนแบบการไหลธรรมชาติจะใช้
หลักการลอยตัวเนืองจากผลต่างของความหนาแน่น โดยอากาศทีมีอุณหภูมิสูงและชืนจะมีความหนาแน่น
น้อยกว่าอากาศทีเย็นกว่าและแห้งกว่า ส่ งผลให้อากาศทีมีอุณหภูมิสูงและชืนลอยตัวขึน
1.4.3.2 แบบการไหลเชิ งกล (Mechanical Draft) หอระบายความร้อนแบบไหลเชิ งกลจะอาศัยพัดลมใน
การขับเคลือนอากาศ ซึ งจะสามารถแบ่งย่อยได้เป็ น 2 ชนิด คือ แบบ Forced Draft คือแบบเป่ าอากาศเข้าสู่
หอระบายความร้อน และแบบ Induced Draft คือ แบบดูดอากาศออกจากหอระบายความร้อน
นอกจากนันสามารถแบ่งหอระบายความร้ อนตามลักษณะทิศทางการไหลระหว่างอากาศและนําเป็ น 2
ชนิด ดังนี
1) แบบการไหลสวนทาง (Counter Flow)
2) แบบการไหลตังฉาก (Cross Flow)
ภายในหอระบายความร้อนบรรจุดว้ ยฟิ ล (Fill) ซึ งทําหน้าทีเพิมพืนทีผิวของนําให้สัมผัสกับอากาศได้มาก
ทีสุดและทําให้น าํ สัมผัสกับอากาศได้นานทีสุด โดยทัว ไปฟิ ลแบ่งเป็ น 2 ชนิด ดังนี
ก. แบบ Splash ซึ งมีลกั ษณะเป็ นแถบยาวจํานวนหลายแถบวางเหลือมกันเพือขวางการไหลของนําทีตกลงมา
ส่ งผลให้น าํ แตกกระจายเป็ นหยดนําขนาดเล็ก
ข. แบบ Film ซึ งมีลกั ษณะเป็ นแผ่นบางและบังคับให้น าํ ไหลตามร่ องทีตอ้ งการเพือสัมผัสกับอากาศ
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ปั จจุ บนั หอระบายความร้ อนที นิยมใช้กนั แพร่ หลายกับระบบปรั บอากาศคื อหอระบายความร้ อนแบบ
Induced Draft, Film Fill โดยมีท งั แบบ Counter Flow และ Cross Flow

รู ปที 1.4-4 หอระบายความร้อน
1.4.4 เครืองส่ งลมเย็น (Air Handling Unit)
เครื องส่ ง ลมเย็นเป็ นอุ ป กรณ์ ท างด้า นปลายทางของระบบนํา เย็น ซึ ง ทํา หน้า ที แลกเปลี ย นความร้ อ น
ระหว่างนําเย็นทีมาจากเครื องทํานําเย็นกับอากาศทีมาจากห้องปรับอากาศ ส่ งผลให้อากาศทีผา่ นออกไปมี
อุณหภูมิและความชื นตําลงตามความต้องการในการปรับอากาศต่อไป เครื องส่ งลมเย็นประกอบด้วย พัด
ลม คอยล์ทาํ ความเย็น แดมเปอร์ และแผงกรองอากาศรวมอยู่ในตัวเครื องเดี ยวกัน โดยเครื องส่ งลมเย็น
ขนาดใหญ่นิยมเรี ยกสันๆ ว่า AHU (Air Handling Unit) สําหรับเครื องขนาดเล็ก จะเรี ยกว่า FCU (Fan
Coil Unit) การติดตังเครื องมักจะติดตังอยูภ่ ายในอาคาร โดยถ้าเป็ นเครื องขนาดเล็กจะติดตังโดยการแขวน
ใต้ฝ้าเพดาน ยึดติดกับผนัง ตังพืน หรื อซ่ อนในฝ้ าเพดาน สําหรับเครื องขนาดใหญ่จะจัดให้มีห้องเครื อง
เพือติดตังเครื องส่ งลมเย็นขนาดใหญ่ โดยต่อท่อลมเข้ากับเครื อง ซึ งแยกเป็ น 2 ส่ วนคือ ท่อลมทีออกจาก
เครื องเรี ยกว่าท่อลมส่ ง (Supply Air Duct) และท่อลมทีนาํ ลมภายในห้องกลับมาทีเครื อง เรี ยกว่า ท่อลม
กลับ (Return Air Duct) นอกจากนันยังมีการนําอากาศภายนอกเข้ามาผสมกับอากาศภายในก่อนทีจะผ่าน
คอยล์ทาํ ความเย็น เพือให้อากาศภายในมีปริ มาณออกซิ เจนเพียงพอด้วย

24-141

บทที 1 ความรู ้พืนฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

รู ปที 1.4-5 เครื องส่ งลมเย็น
1.5 มาตรฐานการตรวจสอบการใช้ งานอุปกรณ์ หลักในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
1.5.1 เครืองทํานํา เย็น (Chiller)
1.5.1.1 อัตราการไหลของนําเย็นต้องได้ตามมาตรฐานการออกแบบของผูผ้ ลิตประมาณ 2.4 GPM/TR ที
อุณหภูมิน าํ เย็นเข้าและออกต่างกัน 10OF และภาระเต็มพิกดั เพือให้ประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลียนความ
ร้อนสู งทีสุด
1.5.1.2 อัตราการไหลของนําระบายความร้อนต้องได้ตามมาตรฐานการออกแบบของผูผ้ ลิตประมาณ 3.0
GPM/TR ทีอุณหภูมิน าํ ระบายเข้าและออกต่างกัน 10OF และภาระเต็มพิกดั
1.5.1.3 ปรับตังอุณหภูมิน าํ เย็นให้สูงทีสุดเท่าทีจะทําได้โดยทุกๆ 1OF ทีปรับให้สูงขึนจะส่ งผลให้เกิดการ
ประหยัดพลังงานทีเครื องอัดไอประมาณ 1.5 – 2 %
1.5.1.4 ทําความสะอาดเครื องควบแน่นสมําเสมออย่างน้อยทุก 6 เดือน หรื อดูจากอุณหภูมิของนําระบาย
ความร้ อนที ออกจากเครื องควบแน่ นจะต้องสู งกว่าอุ ณหภูมิสารทําความเย็นไม่เกิ น 6 OF
1.5.1.5 เครื องอัดไอแบบแรงเหวียงควรปรับตัง Current Limit Load ในช่วง 80 – 90 % เพราะเป็ นจุดทีมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
1.5.1.6 อุณหภูมิน าํ เข้าระบายความร้อนควรจะตําทีสุดเท่าทีจะทําได้ โดยทุกๆ 1 OF ของนําทีเข้ามีอุณหภูมิ
ลดลงจะส่ งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานทีเครื องอัดไอประมาณ 1.5 – 2 %
1.5.2 หอระบายความร้ อน (Cooling Tower)
1.5.2.1 อุณหภูมิน าํ ทีได้ไม่ควรสู งกว่าอุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของอากาศทีเข้าระบายความร้อนเกิน 6 OF ซึ งถ้าสู ง
กว่ามากอาจเกิดจากความสกปรกของ Filler ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลียนความร้อนระหว่างนํา
กับอากาศลดตําลงหรื ออาจเกิ ดจากปริ มาณลมน้อยเกินไป ปริ มาณนํามากเกิ นไป การกระจายนําไม่เต็ม
พืนทีเนื องจากรู กระจายนําตัน การรัวของนําที Sprinkler head หรื ออาจเกิดจากลมทีเป่ าทิงเกิดการหมุน
วนกลับเข้ามาระบายความร้อน
1.5.2.2 อากาศทีเข้าระบายความร้อนจะต้องมีอุณหภูมิและความชืนตํา
1.5.2.3 อัตราการไหลของนํา ระบายความร้ อนจะต้องไม่ เกิ นพิ ก ัดการออกแบบโดยทัว ไปไม่ เกิ น3.0
GPM/TR เพราะถ้านํามากกว่าอากาศจะส่ งผลให้อุณหภูมิน าํ ทีได้สูง
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1.5.2.4 อัตราการไหลของอากาศจะต้องไม่น้อยกว่าพิกดั การออกแบบ โดยทัว ไปประมาณ 180 – 250
CFM/TR เพราะถ้าตําเกินไปจะระบายความร้อนให้กบั นําได้นอ้ ยลง
1.5.2.5 ทําความสะอาด Filler และถาดนํารวมทังหัวฉี ดเป็ นประจําทุก 1 เดือน และเปลียน Filler เมือ
หมดอายุการใช้งาน
1.5.2.6 รอบการหมุนของ Sprinkler Pipe จะต้องได้ตามพิกดั การออกแบบโดยทัว ไปดังนี
ขนาดหอระบายความร้อน (TR)
3
5-30 40-60 80-250
รอบการหมุนของ
12-17 7-10 5-8
3-7
Sprinkler Pipe

300-350
3.5-5

400-700
400
2.5-4

800-1,500
2-3

รู ปที 1.5-1 หอระบายความร้อนแบบไหลสวนทางกัน
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รู ปที 1.5-2 หอระบายความร้อนแบบไหลตัดกัน
1.5.3 อุปกรณ์ ส่งจ่ ายลมเย็น (AHU / FCU)
1.5.3.1 อุณหภูมิผิวขดท่อความเย็นจะต้องตํากว่าอุณหภูมิจุดนําค้าง (dew point) ของอากาศ ทีเข้าไปรับ
ความเย็น
1.5.3.2 อุณหภูมิอากาศทีออกจากขดท่อความเย็นจะต้องสู งกว่าอุณหภูมิน าํ เย็นทีออกจากขดท่อความเย็น
ไม่กิน 6 OF ถ้าต่างกันมากอาจเกิ ดจากปริ มาณนําเย็นน้อยกว่าปริ มาณอากาศ หรื อความสกปรกของพืนทีผิว
แลกเปลียนความร้อน
1.5.3.3 อัตราการไหลของอากาศทีผา่ นขดท่อความเย็นควรประมาณ 300-400 CFM/TR ถ้าตําเกินไปอาจ
เกิดจากกรองอากาศตัน หรื อขดท่อความเย็นสกปรก หรื อมอเตอร์ พดั ลมชํารุ ด
1.5.3.4 อัตราการไหลของนําเย็นทีผา่ นควรได้ตามมาตรฐานทีผผู ้ ลิตกําหนด โดยทัว ไปประมาณ 2.4
GPM/TR ทีอุณหภูมิน าํ เย็นเข้าและออกต่างกัน 10 OF และภาระเต็มพิกดั
1.5.3.5 อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะต้องใช้งานได้เป็ นปกติ โดยจะเปิ ดเต็มทีเมืออุณหภูมิอากาศสู งกว่าที
ปรับตังและปิ ดสนิทเมืออุณหภูมิตาํ กว่าทีปรับตัง
1.5.3.6 ควรทําความสะอาด Stainer เป็ นประจํา เพือป้ องกันไม่ให้น าํ ไหลน้อยเกินไป
1.5.3.7 ควรปรับตังอุณหภูมิในบริ เวณปรับอากาศให้สูงทีสุดเท่าทีจะทําได้ และปรับการกระจายลมใน
พืนทีให้เหมาะสมโดยจะต้องไม่มีจุดอับ และทําการสมดุลลมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
1.5.4 เครืองสู บนํา เย็นและเครืองสู บนํา ระบายความร้ อน
1.5.4.1 การต่อเครื องสู บนําแบบขนานไม่ควรเชื อมต่อท่อทางเข้าและทางออกแบบตัวทีเพราะจะมีการ
สู ญเสี ยความดันมากกว่าการต่อแบบตัววาย และท่อร่ วมควรจะมีขนาดใหญ่
1.5.4.2 มอเตอร์ เครื องสู บนําขนาดตํากว่า 10 แรงม้า เมือไหม้ควรเปลียนใหม่ เพราะถ้านําไปพันแต่ละ
ครังประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ จะลดลงประมาณ 4%
1.5.4.3 ไม่ควรเลือกเครื องสู บนําขนาดใหญ่แล้วทําการหรี วาลว์น าํ เพราะประสิ ทธิ ภาพของเครื องสู บนํา
จะลดตําลง ควรใช้วิธีลดรอบเครื องสู บนํา หรื อลดขนาดใบพัด หรื อเปลียนเครื องสู บนําใหม่เมือหมดอายุ
การใช้งาน
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1.5.4.4 ควรใช้มอเตอร์ ทีมีขนาด 80 – 90 % ของภาระเพราะทุกๆ 10% ของภาระทีตาํ กว่า 80% จะทําให้
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ลดลง 1%
1.5.4.5 ควรทําความสะอาด Stainer สมําเสมอเพือให้น าํ ไหลได้สะดวก
1.5.4.6 ควรเลือกเดินเครื องสู บนําชุดทีมีค่า GPM/kW สู งสุ ดเป็ นหลัก
1.5.4.7 ไม่ควรติดตังเครื องสู บนําหลายๆ ชุดร่ วมกันเพราะบางครังชุดหลังๆ อาจจะส่ งนําได้นอ้ ยมาก
ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบ
าพโดยรวมของระบบสู บนํา (GPM/kW รวม) ลดตําลง
1.5.4.8 กรณี เดินเครื องสู บนําร่ วมกันหลายตัวไม่ควรเดินชุดทีส่งนําออกมาแล้วทิศทางของนําต้านกัน

รู ปที 1.5-3 เครื องสู บนํา
1.6 เทคนิคการอนุรักษ์ พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
ระบบปรับอากาศแบบทํานําเย็นระบายความร้ อนด้วยนํามีอุปกรณ์ หลักทีทาํ งานสัมพันธ์กบั 5 อุปกรณ์
ดังนี เครื องทํานําเย็น เครื องสู บนําเย็น เครื องสู บนําระบายความร้อน หอระบายความร้อน และอุปกรณ์ส่ง
ลมเย็น ซึ งในการลดการใช้พลังงานในแต่ละอุปกรณ์หลักนัน จําเป็ นต้องทราบถึงปั
งปั จจัยทีส่งผลให้เกิดการ
ใช้พลังงานในอุ ปกรณ์ หลักต่างๆ ก่ อนที จะหาแนวทางปรั บปรุ งแก้ไขปั จจัยต่างๆ ให้ดีข ึ นด้วยเทคนิ ค
ต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมเพือให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงาน
1.6.1 เทคนิคการอนุรักษ์ พลังงานของเครืองทํานํา เย็น
1.6.1.1 ปัจจัยทีส0 ่ งผลต่ อการอนุรักษ์ พลังงาน
พลังงานไฟฟ้ าทีใช้ในระบบปรั บอากาศขึนอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ ดังนันแนวทางในการลดการใช้
พลังงานในระบบปรับอากาศ จะต้องทําการตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์ในแต่ละปั จจัย แล้วทําการจัดลําดับ
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ความสําคัญจากปั จจัยทีใช้พลังงานไฟฟ้ ามากทีสุด เพราะจะส่ งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานได้มากเมือ
ดําเนินการปรับปรุ ง


Cooling Load (kW)

พลังงานไฟฟ้ า ሺkWhሻ = 
൨ × Operating Time (hr)
COP × ηm × ηt






ตารางที 1.6-1 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานจากปั จจัยต่างๆ
หมายเลข




แนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
มาตรการทีด ําเนินการ
1. ลดภาระการปรับอากาศจาก
• ลดพืนทีผนังโปร่ งแสงทางทิศตะวันตก
ภายนอกให้เหลือน้อยทีสุดและ ตะวันตกเฉี ยงใต้ และทิศใต้
ลดภาระการปรับอากาศ จาก • ใช้อุปกรณ์บงั แดด เช่น กันสาดหรื อ ต้นไม
ภายในให้เหลือน้อยทีสุด
ติดตังฟิ ล์มกันความร้อน
(Cooling Load)
• เลือกใช้วสั ดุทีมีคุณสมบัติเป็ นฉนวนความ
ร้อนกับผนังทึบ
• ลดการนําอากาศภายนอกเข้าและลดการนํา
อากาศภายในออก
• ปรับตังอุณหภูมิในพืนทีปรับอากาศให้สูง
ทีสุด
• ปรับปรุ งระบบแสงสว่างให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งขึน
• ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าทีมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
• นําอุปกรณ์ทีก่อให้เกิดความร้อนออกจากห้อง
ปรับอากาศ
• หุ ม้ ฉนวนอุปกรณ์ทีมีอุณหภูมิสูง
• ลดพืนทีปรับอากาศ
2. เพิมสัมประสิ ทธิสมรรถนะ
(COP: Coefficient of
Performance) ให้สูงทีสุด

• ควบคุมปริ มาณสารทําความเย็นในระบบให้
เหมาะสม
• ทําความสะอาดพืนทีผวิ แลกเปลียนความร้อน
ระหว่างสารทําความเย็นกับนํา
• ควบคุมปริ มาณนําให้ไหลผ่านขดท่อ
แลกเปลียนความร้อนในอัตราทีเหมาะสม
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หมายเลข

แนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
•
•
•
•
•
•
•

มาตรการทีด ําเนินการ
ลดอุณหภูมิน าํ ระบายความร้อนทีเข้าให้ตาํ ลง
เดิมใช้งานในจุดทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งทีสุด
ปรับตังอุณหภูมิน าํ เย็นให้สูงขึน
ปรับตัง Current Limit ที 80 – 90 %
เปลียนเครื องทํานําเย็นให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งขึน
ตรวจสอบและบํารุ งรักษาอย่างสมําเสมอ
ควบคุมคุณภาพนําระบายความร้อนให้ได้
มาตรฐาน



3. เพิมประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ( • เครื องอัดไอขนาดใหญ่ควรซ่ อมมอเตอร์ ไม่
ηm ; Motor Efficiency) ทีขบ
ั
เกิน 3 ครัง เพราะมอเตอร์ ไหม้แต่ละครัง
เครื องอัดไอให้สูงทีสุด
ประสิ ทธิ ภาพจะลดลงประมาณ 4%
• อัดจารบีหรื อสารหล่อลืนเป็ นประจํา
• เปลียนลูกปื นเมือหมดอายุการใช้งาน
• เปลียนไปใช้มอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู ง



4. เพิมประสิ ทธิ ภาพระบบส่ ง
กําลัง (ηt ; Transmission
Efficiency) ระหว่างเครื องอัด
ไอกับมอเตอร์ ให้สูงทีสุด

•
•
•
•

ปรับความตึงสายพานให้เหมาะสม
เปลียนสายพานเมือหมดอายุการใช้งาน
ใส่ สายพานให้ครบตามจํานวนทีออกแบบ
เลือกใช้สายพานทีมีประสิ ทธิภาพสู ง



5. ลดชัว โมงการใช้งาน
(Operating Time)
เครื องปรับอากาศ

•
•
•
•
•

เปิ ดใช้งานให้ชา้ ลง (Optimum Start)
ปิ ดก่อนเลิกงานเล็กน้อย (Optimum Stop)
ปิ ดเครื องปรับอากาศในช่วงเวลาไม่ใช้งาน
ปิ ดเครื องปรับอากาศช่วงพักกลางวัน
ลดจํานวนเครื องปรับอากาศเมือภาระการ
ปรับอากาศตํา
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1.6.1.2 มาตรการอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรั บเครื0 องทํานํSาเย็น
1. การเพิม ประสิ ทธิภาพเครืองทํานํา เย็นโดยการเพิม ความดันสารทําความเย็นด้ านระเหย
การทีความดันระเหยหรื อความดันของสารทําความเย็นในเครื องระเหยตําลงจะส่ งผลให้ความสามารถใน
การทําความเย็นลดลงและพลังไฟฟ้ าทีเครื องอัดไอใช้จะมากขึน ทําให้เครื องปรับอากาศมีค่า kW/TR
สู งขึนหรื อค่า COP ของเครื องลดลง ดังนัน ควรเพิมความดันของสารทําความเย็นด้านตํา (Low Pressure)
ให้สูงขึน โดยเครื องปรับอากาศขนาดเล็กอาจทําโดยการปรับตังลินลดความดัน (Expansion Valve) แต่ถา้
เป็ นเครื องขนาดใหญ่ ทําโดยการปรับตังอุณหภูมิน าํ เย็นให้สูงขึน ทัว ไปในช่วงทีภาระของเครื องตํากว่า
80% สามารถปรับเพิมอุณหภูมิน าํ เย็นได้ประมาณ 1 – 3°F โดยทุกๆ 1°F ทีปรับสู งขึนจะทําให้ค่า
kW/TR ลดลงประมาณ 2 – 4 % โดยก่อนทีจะปรับเพิมอุณหภูมิเครื องทํานําเย็น ควรตรวจสอบและทํา
ความสะอาดกรองอากาศและขดท่อความเย็นของเครื องส่ งลมเย็น (AHU) และเครื องจ่ายลมเย็น (FCU)
ทังหมดก่อน เพราะบางครังเมือเพิมอุณหภูมิแล้วทําให้บางพืนทีอุณหภูมิสูงเกินความต้องการ ซึ งปั ญหา
ไม่ได้เกิดจากอุณหภูมิน าํ เย็นทีสูงเกินไปแต่เกิดจากประสิ ทธิ ภาพของ AHU หรื อ FCU นอกจากนันทีพบ
มากคืออัตราการไหลของนําเย็นทีเข้า AHU น้อยเกินไปส่ งผลให้ความสามารถในการทําความเย็นของ
AHU ลดลง ดังนันควรสมดุลนําในระบบให้เหมาะสมด้วย และอีกประการหนึงทีพบบ่อยคือในพืนทีปรับ
อากาศทีใช้ AHU ชุดเดียวกันพบว่าบางจุดอุณหภูมิสูงและบางจุดอุณหภูมิตาํ ปั ญหานีเกิดจากการกระจาย
ลมในพืนทีไม่ดี หรื อปริ มาณลมทีออกจากหัวจ่ายบางจุดน้อยเกินไป ซึ งควรแก้ปัญหาโดยการปรับตังหัว
จ่ายลมให้เหมาะสมและทําการสมดุลลมให้เหมาะสมกับภาระการปรับอากาศในแต่ละจุด
การปรับตังอุณหภูมิน าํ เย็นให้สูงขึนมีหลายวิธี คือ การปรับโดยใช้คน และการปรับโดยอัตโนมัติ ซึ งการ
ปรับโดยอัตโนมัติน นั สามารถทําได้โดย
1. ควบคุมจากอุณหภูมิน าํ เย็นทีกลับเข้าเครื อง
2. ควบคุมจากอากาศภายนอก
3. ควบคุมจากอุณหภูมิในพืนทีทีร้อนทีสุดหรื อพืนทีทีสาํ คัญทีสุด
จากรู ปที 1.6-1 จะเห็นว่าถ้าอุณหภูมิน าํ เย็นสู งขึนจะทําให้ร้อยละของ COP สู งขึน หรื อ ค่า kW/TR ลดลง
ซึ งเครื องอัดไอแต่ละชนิดจะได้ผลทีแตกต่างกัน
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Percent increase in
Coefficient of performance
(base 40 ๐F)

Leaving chilled water Temperature ๐F

รู ปที 1.6-1 การเปลียนแปลงอุณหภูมิน าํ เย็นกับสัมประสิ ทธิสมรรถนะ (COP) ของเครื องอัดไอแบบต่างๆ
สมการทีใ0 ช้ ในการคํานวณ
ความสามารถในการทําความเย็นของเครื องทํานําเย็น (TR) = (500 x GPM x ∆T) / 12,000
สมรรถนะของเครื องทํานําเย็น (ChP)
= kW/TR
= (kW/TR ก่อนปรับเปลียน – kW/TR หลัง
พลังงานไฟฟ้ าทีลดลง (ES)
ปรับเปลียน) x ตันความเย็นเดิม x
ชัว โมงการใช้งานต่อปี x ตัว
2. การลดความดันสารทําความเย็นด้ านควบแน่ นโดยการทําความสะอาดเครื องควบแน่ น
โรงงานส่ วนใหญ่จะทําความสะอาดเครื องควบแน่ นปี ละ 1 ครัง ซึ งน้อยเกิ นไป เนื องจากเมือใช้งาน
ตะกรันซึ งเกิดจากนําระบายความร้อนจะยึดเกาะผิวท่อแลกเปลียนความร้อนของเครื องควบแน่นหนามาก
ขึน ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการแลกเปลียนความร้อนระหว่างสารทําความเย็นและนําระบายความร้อน
ลดตําลง ทําให้ปริ มาณความร้อนทีระบายทิงลดลง ความเย็นทีได้ก็จะลดลงตามไปด้วย นอกจากนันความ
ดันสารทําความเย็นในเครื องควบแน่นจะสู งขึน ส่ งผลให้เครื องอัดไอ (Compressor) ใช้พลังไฟฟ้ ามากขึน
ดังนันความถีในการล้างจะมากน้อยขึนอยูก่ บั ผลต่างของอุณหภูมิสารทําความเย็นในเครื องควบแน่นและ
อุณหภูมิของนําทีออกจากเครื องควบแน่น (Condenser Approach Temperature) ซึ งควรต่างกันไม่เกิน 23°C (4-6°F) จากรู ปที 1.6-3 จะเห็นว่าเมือใช้งานไปค่า kW/TR ของเครื องจะสู งขึนเรื อยๆ และเมือล้างทํา
ความสะอาดค่า kW/TR ก็จะลดลง ดังนันการคิดการสิ นเปลืองพลังงานไฟฟ้ าจะคิดที 0.5 ของพลังงาน
ไฟฟ้ าทีเครื องใช้สูงขึนจากหลังทําความสะอาดใหม่ๆ และถ้าเพิมความถีจากปี ละ 1 ครังเป็ นปี ละ 2 ครัง
จะคิดผลการประหยัดได้ครึ งหนึงของการสิ นเปลืองพลังงานจากการทําความสะอาดปี ละ 1ครัง ปั จจุบนั มี
อุปกรณ์ทีใช้ทาํ ความสะอาดอัตโนมัติ เช่ นใช้แปรงหรื อใช้ลูกบอลฟองนําหรื อใช้ประจุไฟฟ้ า หรื อใช้
โอโซน
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kW / TR

kW / TR

Time

รู ปที 1.6-2 ค่า kW/TR จะมากขึนตาม
ระยะเวลาการใช้งาน

Time

รู ปที 1.6-3 ผลของการทําความสะอาด
ปี ละ 2 ครัง

สมการทีใ0 ช้ ในการคํานวณ
พลังไฟฟ้ าที สู ญเสี ยจากความถีในการทําความสะอาดเดิม
= 0.5 x (kW/TR ก่อนทําความสะอาด – kW/TR หลังทําความสะอาด) x ตันความเย็นเดิม
x ชัว โมงการใช้งานในช่วงการทําความสะอาดเดิม x ตัวประกอบการทํางาน
พลังงานไฟฟ้ าที ประหยัดได้ จากการเพิมความถีในการทําความสะอาด
= 1 – 1/(จํานวนชัว โมงเดิมในรอบการทําความสะอาดความถีเดิม/จํานวนชัว โมงใน
รอบความถีใหม่) x พลังงานไฟฟ้ าทีสูญเสี ยจากความถีในการทําความสะอาดเดิม
3. การลดความดันสารทําความเย็นด้ านคอนเดนเซอร์ โดยการเดินหอระบายความร้ อนเพิม
การที ค วามดัน ควบแน่ น หรื อความดัน ของสารทํา ความเย็ น ในเครื องควบแน่ น สู ง ขึ น จะส่ ง ผลให้
ความสามารถในการทําความเย็นลดลง และพลังไฟฟ้ าทีเครื องอัดไอใช้มากขึน ทําให้เครื องปรับอากาศมีค่า
kW/TR สู งขึน หรื อค่า COP ของเครื องลดลง ดังนัน จึงควรลดความดันสารทําความเย็นด้านสู ง (High
Pressure) ให้ต าํ ลง โดยเครื องปรับอากาศขนาดเล็กทีระบายความร้ อนด้วยอากาศ อาจทําโดยการทําความ
สะอาดขดท่อความร้อน (Condenser) เป็ นประจํา และควรติดตังในทีอากาศถ่ายเทได้สะดวก อีกทังอากาศที
เข้าระบายควรมีอุณหภูมิต าํ ทีสุดเท่าทีจะทําได้ นอกจากนันถ้าเป็ นไปได้ควรเพิมขนาดของเครื องควบแน่ น
หรื อเพิมขนาดของพัดลมระบายความร้ อน ส่ วนระบบขนาดใหญ่ทีใช้น าํ ระบายความร้ อนควรทําความ
สะอาดเครื องควบแน่นสมําเสมอ โดยควบคุมไม่ให้ผลต่างของอุณหภูมิอิมตัวของสารทําความเย็นในเครื อง
ควบแน่ นสู งกว่านําระบายความร้อนทีออกจากเครื องควบแน่ นเกิน 2 – 3°C (4 – 6°F) (Condenser
Approach Temperature) นอกจากนันควรปรับปรุ งหรื อเพิมจํานวนการเดิ นหอระบายความร้ อน (Cooling
Tower) เพือให้อุณหภูมิน าํ ทีเข้าเครื องควบแน่ นตําทีสุดเท่าทีจะทําได้ โดยอุณหภูมิน าํ ทีได้จากหอระบาย
ความร้อนควรมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของอากาศทีเข้าระบายไม่เกิน 6°F นอกจากนันควร
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ควบคุมอัตราการไหลของนําระบายความร้อนทีเข้าเครื องควบแน่นให้ได้ตามการออกแบบของ ผูผ้ ลิต หรื อ
ประมาณ 3.0 GPM/TR การทีสามารถทําให้อุณหภูมิน าํ ระบายเข้าเครื องมีอุณหภูมิตาํ ลงทุก 1°F จะส่ งผลให้
ค่า kW/TR ลดลงประมาณ 1 – 3 % จากรู ปที 1.6-4 จะเห็นว่าถ้าอุณหภูมิควบแน่นของสารทําความเย็นลงจะ
ส่ งผลให้ค่า COP สู งขึน โดยเครื องอัดไอแต่ละชนิ ดจะได้ผลทีต่างกัน เช่นเครื องอัดไอแบบสกรู ถ้าลด
อุณหภูมิควบแน่นได้ 10°F ค่า COP จะเพิมขึนจากเดิมประมาณ 23%

รู ปที 1.6-4 ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิควบแน่นสารทําความเย็นกับสัมประสิ ทธิสมรรถนะ (COP) ของ
เครื องอัดไอแบบต่างๆ
สมการทีใ0 ช้ ในการคํานวณ
ความสามารถในการทําความเย็นของเครื องทํานําเย็น (TR) = (500 x GPM x ∆T) / 12,000
สมรรถนะของเครื องทํานําเย็น (ChP)
= kW/TR
= (kW/TR ก่อนปรับเปลียน – kW/TR หลัง
พลังงานไฟฟ้ าทีลดลง (ES)
ปรับเปลียน) x ตันความเย็นเดิม x
ชัว โมงการใช้งานต่อปี x ตัวประกอบการทํางาน
4. ใช้ เครืองทํานํา เย็นในจุดทีม ีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
เครื องทํานําเย็นทีใช้เครื องอัดไอแบบหอยโข่ง (Centrifugal Compressor) จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเมือ
รับภาระ 80 – 90 % ดังนันควรปรับตัง Current Limit ไม่เกิน 90% จะส่ งผลให้ค่า kW/TR ลดตําลง
นอกจากนันถ้าเครื องทํานําเย็นทํางานทีภาระตํากว่า 70% จะทําให้ประสิ ทธิ ภาพของ Chiller ลดตําลงด้วย
ถ้าคิดประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบปรับอากาศซึ งประกอบด้วย เครื องทํานําเย็น เครื องสู บนําเย็น
เครื องสู บนําระบายความร้อน หอระบายความร้ อน และเครื องส่ งลมเย็น จะเห็นว่าเมือเครื องทํานําเย็น
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ทํางานทีภาระตําปริ มาณความเย็นทีได้นอ้ ย แต่พลังงานไฟฟ้ าทีใช้กบั อุปกรณ์ ประกอบต่างๆ ในระบบ
ไม่ได้ลดลง ดังนันประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยรวมจะลดตําลง
ตารางที 1.6-2 ค่า kW/TR ของ Chiller ลดลง เมือลด Current Limit
รายการ
1. ทําความเย็นได้
2. พลังไฟฟ้ าที Chiller ใช้
3. ค่า kW/TR

หน่ วย
TR
kW
kW/TR

Current Limit
100 %
90 %
475
450
335
304
0.71
0.68

ตารางที 1.6-3 ค่า kW/TR ของ ระบบรวมจะสู งขึนเมือภาระของระบบปรับอากาศตํา
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ทําความเย็นได้
พลังไฟฟ้ าที Chiller ใช้
พลังไฟฟ้ าทีปั_มนําเย็นใช้
พลังไฟฟ้ าทีปั_มนําระบายใช้
พลังไฟฟ้ าทีหอผึงเย็นใช้
พลังไฟฟ้ าทีเครื องส่ งลมเย็นใช้
รวมพลังไฟฟ้ าทีใช้
ค่า kW/TR

หน่ วย
TR
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW/TR

ภาระการทํางานของ Chiller
60 %
90 %
291
450
221
304
32
32
41
41
11
11
22
33
327
410
327/291 = 1.124 410/450 = 0.911

สมการทีใ0 ช้ ในการคํานวณ
ความสามารถในการทําความเย็นของเครื องทํานําเย็น (TR) = (500 x GPM x ∆T) / 12,000
สมรรถนะของเครื องทํานําเย็น (ChP)
= kW/TR
พลังงานไฟฟ้ าทีลดลง (ES)
= (kW/TR ก่อนปรับเปลียน – kW/TR หลัง
ปรับเปลียน) x ตันความเย็นเดิม x
ชัว โมงการใช้งานต่อปี x ตัวประกอบการทํางาน

35-141

บทที 1 ความรู ้พืนฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

5. การเพิม ประสิ ทธิภาพเครืองทํานํา เย็นโดยการเพิม อัตราการไหลของนํา เย็น
เครื องทํานําเย็นจะมีอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนระหว่างสารทําความเย็นกับนําเรี ยกว่า Cooler ดังนันสิ ง
ทีสําคัญคือ ประสิ ทธิ ภาพในการแลกเปลียนความร้อน ซึ งเครื องทํานําเย็นทีผา่ นการใช้งานมาระยะหนึ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการแลกเปลียนความร้อนจะลดลง ซึ งอาจเกิดจากความสกปรกของพืนทีผิวแลกเปลียน
ความร้อน อัตราการไหลของนําเย็นหรื อปริ มาณสารทําความเย็นในระบบ โดยทัว ไป Cooler จะออกแบบ
มาทีอตั ราการไหลของนําเย็น 2.4 GPM/TR ทีอุณหภูมิน าํ เย็นเข้าออกเต็มพิกดั 10°F แต่มีบางแห่ ง
ออกแบบที ∆T สู งกว่า 10°F ดังนันอัตราการไหลจะตํากว่า 2.4 GPM/TR และถ้าออกแบบที ∆T ตํากว่า
10°F อัตราการไหลจะสู งกว่า 2.4 GPM/TR ดังนันควรดูค่าจากผูผ้ ลิตหรื อคู่มือแล้วทําการปรับตังให้ได้
ตามมาตรฐานการออกแบบเพราะเป็ นจุดทีประสิ ทธิ ภาพในการแลกเปลียนความร้อนสู งทีสุด จะส่ งผลให้
ความสามารถในการทําความเย็นสู งขึนและค่า kW/TR ลดตําลง นอกจากนันตัวทีจะบอกถึงสิ งผิดปกติ
ทางด้านนําเย็นคือ Evaporator Approach Temperature คือผลต่างอุณหภูมิสารทําความเย็นอิมตัวใน
Cooler กับอุณหภูมิน าํ เย็นทีได้ควรต่างกันไม่เกิน 1.5 – 2°C
คูลเลอร์
นํ$าเย็นออก

สารทําความเย็นเข้า

นํ$าเย็น
เข้า

สารทําความเย็นออก

รู ปที 1.6- 5 การแลกเปลียนความร้อนระหว่างสารทําความเย็นและนําเย็นของคูลเลอร์
สมการทีใ0 ช้ ในการคํานวณ
ความสามารถในการทําความเย็นของเครื องทํานําเย็น (TR) = (500 x GPM x ∆T) / 12,000
สมรรถนะของเครื องทํานําเย็น (ChP)
= kW/TR
= (kW/TR ก่อนปรับเปลียน – kW/TR หลัง
พลังงานไฟฟ้ าทีลดลง (ES)
ปรับเปลียน) x ตันความเย็นเดิม x
ชัว โมงการใช้งานต่อปี x ตัวประกอบการทํางาน
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6. การเลือกเดินเครืองทํานํา เย็นชุ ดทีม ีสมรรถนะสู งมากขึน
โรงงานและอาคารส่ วนใหญ่ติดตังเครื องทํานําเย็นหลายชุ ดเพือสลับการเดิ นโดยไม่คาํ นึ งถึ งสมรรถนะ
ของเครื องทํา นําเย็นแต่ ละชุ ด ดัง นันช่ วงเวลาใดที เดิ นชุ ดที มีส มรรถนะตําอาจเกิ ดปั ญหาความเย็นไม่
เพี ย งพอกับ การใช้ง านและมี ก ารใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าในช่ ว งนัน สู ง ดัง นัน ควรตรวจวัด และวิ เ คราะห์
สมรรถนะของเครื องทํานํา เย็นอย่างน้อยทุ ก 6 เดื อน เพือจัดแผนการเดิ นเครื องทํานําเย็นให้เกิ ดการ
ประหยัดพลังงานโดยเดิ นชุ ดทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งให้มากและลดการเดินเครื องมีสมรรถนะตํา ทังนี ก่อน
จัดการเดินใหม่ตอ้ งปรับปรุ งเครื องให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ทีสุดก่อน
ตารางที 1.6- 4 เพิมเวลาการเดินเครื องทํานําเย็นชุดทีมีสมรรถนะสู งจาก 50% เป็ น 75%
รายการ
1. เครื องทํานําเย็น CH-1
2. เครื องทํานําเย็น CH-2

สมรรถนะ
(kW/TR)
0.559
0.633

ระยะเวลาการใช้ งาน (%)
เดิม
ใหม่
50
75
50
25

สมการทีใ0 ช้ ในการคํานวณ
ความสามารถในการทําความเย็นของเครื องทํานําเย็น (TR) = (500 x GPM x ∆T) / 12,000
สมรรถนะของเครื องทํานําเย็น (ChP)
= kW/TR
พลังงานไฟฟ้ าทีลดลง (ES)
= (kW/TR ชุดทีลดการเดิน – kW/TR ชุดทีเพิม
การเดิน) x ตันทําความเย็นเฉลีย x ชัว โมงการ
ใช้งานชุดทีมีสมรรถนะสู ง x ตัวประกอบ
การทํางาน
7. การเปลีย นไปใช้ เครืองทํานํา เย็นสมรรถนะสู ง
เครื องทํานําเย็นเป็ นอุปกรณ์ทีใช้พลังงานสู งทีสุดในระบบปรับอากาศ ดังนันเครื องทํานําเย็นทีมีอายุการ
ใช้งานมากกว่า 15 ปี ควรพิจารณาเปลียนใหม่เนื องจากสมรรถนะของเครื องจะตํามากจนไม่คุม้ ค่าทีจะใช้
งานต่อไป อีกทังถ้านําค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษามาพิจารณาด้วยแล้วจะเห็ นว่าไม่คุม้ ค่าในการใช้งาน
นอกจากนันโดยเทคโนโลยีปัจจุบนั สามารถสร้างเครื องทํานําเย็นให้มี สมรรถนะสู งถึง 0.5 kW/TR และ
ยังใช้สารทําความเย็นทีไม่ทาํ ลายชันโอโซน (NON CFC)
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สมการทีใ0 ช้ ในการคํานวณ
ความสามารถในการความเย็นของเครื องทํานําเย็น (TR) = (500 x GPM x ∆T) / 12,000
สมรรถนะของเครื องทํานําเย็น (ChP)
= kW/TR
พลังงานไฟฟ้ า (kW)
= พลังไฟฟ้ าทีเครื องทํานําเย็นใช้ทีภาระ 80-90%
มีหน่วยเป็ นกิโลวัตต์
พลังงานไฟฟ้ าทีลดลง (ES)
= (kW/TR เดิม - kW/TR ใหม่) x ตันความเย็น
เดิม x ชัว โมงการใช้งานต่อปี x ตัวประกอบการ
ทํางาน
เมือ
GPM
= อัตราการไหลของนําเย็นเข้าหรื อออกจาก Cooler
มีหน่วยเป็ นแกลอนต่อนาที
∆T
= ผลต่างอุณหภูมิน าํ เย็นทีเข้าและออกจาก Cooler ที
ภาระ 80-90% มีหน่วยเป็ นองศาฟาเรนไฮต์
8. การลําดับการเดินเครืองทํานํา เย็น
กรณี มีเครื องทํานําเย็นหลายชุ ด ควรใช้งานเครื องทํานําเย็นให้สอดคล้องกับภาระการปรั บอากาศของ
อาคารในแต่ละวันและในแต่ละฤดูกาล ผูค้ วบคุมจะต้องเดินเครื องปรับอากาศให้สอดคล้องกับภาระการ
ปรับอากาศเพือให้ใช้พลังงานไฟฟ้ าน้อยทีสุด จากรู ป 1.6- 6 เครื องทํานําเย็นแบบแรงเหวียง จะมีค่าพลัง
ไฟฟ้ าทีใช้ต่อความสามารถในการทําความเย็น (kW/TR) ทีตาํ และเหมาะทีจะใช้งานอยูใ่ นช่วง 60 – 80%
ดังนันถ้า ใช้เครื องทํา นําเย็นที ภาระการปรั บอากาศสู ง หรื อตํากว่า นี ค่ า kW/TR จะสู งทํา ให้สิ นเปลื อง
พลังงานมาก เครื องทํานําเย็นบางเครื องจะมีค่าแสดงเปอร์ เซ็ นต์การทํางานของเครื องขณะนันๆ ดังนัน ผู ้
ควบคุ มจะสามารถบริ หารการใช้เครื องปรั บอากาศได้สะดวกและง่าย แต่เครื องปรั บอากาศบางเครื อง
จะต้องทําการตรวจวัดกระแสไฟฟ้ าทีใช้ขณะนัน แล้วเทียบกับกระแสไฟฟ้ าทีเครื องใช้ขณะภาระสู งสุ ด
(ตามคู่มือ) ก็จะทราบเปอร์ เซ็นต์การใช้งานเช่นกัน หรื ออาจใช้วิธีการวัดอัตราการไหลของนํา (GPM) วัด
อุณหภูมิแตกต่างระหว่างอุณหภูมิน าํ เย็นเข้าและออกจากเครื อง (°F) แล้วจึงนําทังสองค่าคูณกันและหาร
ด้วย 24 จะได้ค่าตันความเย็นขณะนัน แล้วเทียบกันตันพิกดั ของเครื อง (ตามคู่มือ) ก็จะทราบเปอร์ เซ็ นต์
การทํางานของเครื องขณะนันเช่นกัน
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รู ปที 1.6-6 แสดงความสัมพันธ์ของภาระของเครื องทํานําเย็นแบบแรงเหวีย งกับไฟฟ้ าทีใช้
9. การทยอยเพิม ภาระการปรับอากาศ
เครื องวัดไฟฟ้ าจะวัดค่า demand ทีสูงที สุดใน 1 นาที แล้วนํามาเฉลี ยเป็ นค่าทีเก็บไว้ในทุกๆ 15 นาที
ดังนัน การเดินระบบปรับอากาศพร้อมๆ กันอาจทําให้เกิด demand สู งสุ ดในเดือนนันได้ เนื องจากระบบ
ปรั บอากาศในอาคาร เป็ นระบบที ใช้พลังงานสู งทีสุด คือประมาณ 60 - 70 เปอร์ เซ็ นต์ ดังนันการเปิ ด
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื องทํานําเย็น เครื องสู บนําเย็น เครื องสู บนําระบายความร้อน หอระบายความร้ อน
รวมทัง AHU และ FCU ไม่ควรเปิ ดพร้อมๆ กัน หรื อภายใน 15 นาที โดยเฉพาะเครื องทํานําเย็นซึ งถือว่า
เป็ นอุปกรณ์ทีใช้พลังงานมากทีสุดในระบบปรับอากาศ คือ ประมาณ 70 – 80 เปอร์ เซ็นต์
อาคารหลายแห่ งมักเริ มเดิ นเครื องทํานําเย็น โดยปรับเปอร์ เซ็นต์ภาระโหลดไว้ที 100% ดังนันในช่ วงแรกนํา
ในระบบยังมีอุณหภูมิสูงส่ งผลให้เครื องทํานําเย็นใช้กระแสไฟฟ้ ามาก ในทางทีถูกต้องควรเริ มเดินโดยปรับ
เปอร์ เซ็นต์ภาระไว้ทีประมาณ 50 เปอร์ เซ็ นต์ โดยยังไม่เดิ น AHU และ FCU แล้วเดินประมาณ 10 – 15 นาที
จนอุ ณหภูมิ น าํ เย็นที กลับไม่เปลี ยนแปลงแล้ว ก็ ให้เปิ ด AHU และ FCU แล้วเพิมเปอร์ เซ็ นต์ภาระอี ก 10
เปอร์ เซ็ นต์ แล้วสังเกตอุณหภูมิน าํ เย็นทีกลับ ถ้าไม่เปลี ยนแปลง ก็ให้ดาํ เนิ นการเพิมเปอร์ เซ็ นต์ภาระขึนครัง
ละ 10 เปอร์ เซ็นต์ จนถึ ง 80 – 90 เปอร์ เซ็นต์ ซึ งไม่ควรให้เครื องเดิ นภาระ 100 เปอร์ เซ็นต์ เนื องจากเครื องทํา
นําเย็นจะมี kW/TR สู งกว่าทีเปอร์ เซ็นต์ภาระ 80 – 90 เปอร์ เซ็นต์
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รู ปที 1.6-7 วิธีทยอยเพิมภาระการปรับอากาศ เพือป้ องกัน PEAK DEMAND
10. การติดตังเครืองทํานํา เย็นขนาดเล็ก เพือ ใช้ ในช่ วงภาระการปรับอากาศตํา
อาคารบางประเภท เช่น อาคารโรงแรม โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ เป็ นอาคารทีมีชวั โมงการทํางานใน 1
วันมากกว่า 12 ชัว โมง อีกทังเป็ นอาคารทีมีภาระการปรับอากาศเปลี ยนแปลงมาก อยู่ในช่ วง 60 – 100
เปอร์ เซ็นต์ ของเวลาทํางานทังหมดของอาคาร อีกทังอาคารส่ วนใหญ่จะเลือกติดตังเครื องทํานําเย็นขนาด
ใหญ่ๆ เพือให้จาํ นวนน้อยตัวและเพือลดค่าใช้จ่าย เนื องจากเครื องทํานําเย็นขนาดใหญ่ราคาต่อตันความ
เย็นจะตํา กว่า เครื องทํา นํา เย็นขนาดเล็ ก และส่ ว นใหญ่ จะติ ดตัง ขนาดเท่ า กันทัง หมดดัง นันเมื อภาระ
เปลียนแปลงมากๆ เครื องใหญ่ๆ จะลดเปอร์ เซ็นต์โหลดลงมาก ทําให้ค่า kW/TR ของเครื องขณะใช้งาน
นันๆ สู ง เพือลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานขณะทีภาระของอาคารเปลียนแปลงมากๆ ควรจัดหาเครื องทํานํา
เย็นขนาดเล็กเดินในช่วงนันๆ เนื องจากมีค่า kW/TR ตํากว่าเครื องใหญ่ ในขณะทีเครื องใหญ่ลดภาระลง
มาก
1.6.2 เทคนิคการอนุรักษ์ พลังงานของเครืองสู บนํา
1.6.2.1 ปัจจัยทีส0 ่ งผลต่ อการอนุรักษ์ พลังงาน
การใช้พลังงานของเครื องสู บนําขึนอยู่กบั ปั จจัย 6 ประการ ดังนันการวิเคราะห์หาแนวทางการอนุ รักษ์
พลังงานทีเหมาะสมจะต้องพิจารณาทีละปั จจัยดังนี
Shaft Power of Pump (kW)





Flow Rate × Total Head
พลังงานไฟฟ้ า ሺkWhሻ = ቈ
 × Operating Time (hr)
ηp × ηm × ηt






40-141

บทที 1 ความรู ้พืนฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

ตารางที 1.6-5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานจากปั จจัยต่างๆ
หมายเลข
แนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน

1. ลดอัตราการไหลให้มีค่า
เทียบเท่าอัตราการไหลที
ต้องการ



, 






มาตรการทีด ําเนินการ
• การเลือกเครื องสู บนําทีเหมาะสมในการใช้งาน
• การเปลียนใบพัดและการลดขนาดใบพัด
• ควบคุมการเปิ ดวาล์วด้านดูดและวาล์วด้านจ่าย
• การควบคุมความเร็ วรอบของเครื องสู บนํา
• การลดการ by-pass ในระบบ
• การป้ องกัน ไม่ ใ ห้ อ ัต ราการไหลมากเกิ น ความ
จําเป็ น
• การลดการสู ญเสี ยของนํา

2. ลดความดันทีเครื องสู บนําต้อง • การออกแบบโดยคุณลักษณะทีเหมาะสม
สร้างให้ตาํ สุ ด
• การออกแบบท่ อ และอุ ป กรณ์ อืนที สั ม พันธ์ กัน
อย่างเหมาะสม
• การลดการ by-pass ในระบบ
• การลดความดันใช้งาน
• การลดความดันสู ญเสี ย ต่ า งๆ ในระบบท่ อหรื อ
วาล์ว
3. ลดอัตราการไหลและความดัน • การเปลียนใบพัดและการลดขนาดใบพัด
ทังคู่
• ควบคุมการเปิ ดวาล์วด้านดูดและวาล์วด้านจ่าย
• การควบคุมความเร็ วรอบของเครื องสู บนํา
• การลดการ by-pass ในระบบ
• การเปลียนไปใช้เครื องสู บนําขนาดเล็ก หรื อเครื อง
สู บนําทีมีความดันสู ญเสี ยตํา
4. ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพเครื อง • เปลียนเป็ นเครื องสู บนําทีมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
สู บนํา
5. ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์ • ใช้มอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู ง
6. ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการส่ ง • การปรับตังแนวการขับ(Alignment)
กําลัง
7. ชัว โมงการทํางานลดให้มีค่า • เลือกเดินเครื องสู บนําประสิ ทธิ ภาพสู งเป็ นหลัก
ตําลง
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1.6.2.2 มาตรการอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรั บเครื0 องสู บนํSา
1. การประยุกต์ ใช้ ระบบ VSD กับเครืองสู บนํา เย็น
ระบบ Variable Speed Drive (VSD) เป็ นระบบทีนาํ มาประยุกต์ใช้เพือควบคุมอัตราไหลของนําเย็น โดย
การลดความเร็ วรอบของมอเตอร์ เครื องสู บนําเย็นแทนการควบคุมด้วยการหรี วาล์วทางเข้าหรื อทางออกของ
เครื องสู บนํา ซึ งเป็ นการเพิมแรงเสี ยดทานในระบบ ส่ งผลให้พลังไฟฟ้ าที เครื องสู บนําใช้ลดลงเพียง
เล็ กน้อย ในขณะที การลดความเร็ วรอบเพื อลดอัตราการไหลเป็ นการใช้พลังงานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
มากกว่าการหรี วาล์ว ตามกฎของเครื องสู บนํา (Pump Laws) ทีว่า กําลังทีใช้ในเครื องสู บนําจะแปรตาม
ความเร็ วรอบยกกําลังสาม ในขณะทีอตั ราไหลจะแปรตามความเร็ วรอบ เป็ นผลให้กาํ ลังทีใช้ในเครื องสู บ
นําจะแปรตามอัตราไหลยกกําลังสาม การประยุกต์ใช้ระบบ VSD กับระบบนําเย็นนันนิ ยมใช้กบั ระบบนํา
เย็นทีมีวงจรแบบ Primary/Secondary โดยใช้กบั วงจร Secondary ทีมีการควบคุมแบบ Two-Way Valves
ซึ งจะมีอตั ราไหลเปลียนแปลงไปตามภาระความเย็น ส่ วนในวงจร Primary นันอัตราไหลส่ วนมากจะคงที
ตามข้อกําหนดของเครื องทํานําเย็น แต่ก็มีการนําไปใช้ทดแทนการหรี วาล์ว ซึ งคุม้ ค่าในการลงทุนในกรณี ที
มีการหรี วาล์วไว้มาก นอกจากนันควรพิจารณาความดันทีลดลงเป็ นกําลังสองของรอบด้วย เพราะอาจเกิ ด
ปั ญหาในการส่ งนําไปยัง AHU ทีอยูส่ ู งหรื อไกล สําหรับในระบบนําระบายความร้อนนันระบบ VSD จะ
ไม่นิยมในการนํามาประยุกต์ใช้กบั เครื องสู บนําระบายความร้อนเพราะส่ วนมากแล้วอัตราไหลในระบบนํา
ระบายความร้ อนมักจะถูกกําหนดให้คงที ในกรณี ทีมีการเปลียนภาระความร้อนทีจะต้องนําไประบายทิง
ส่ วนใหญ่นิยมไปทําการปรับทีพดั ลมระบายความร้อนของหอระบายความร้ อนมากกว่าทําการปรับอัตรา
ไหลของนําระบายความร้ อนเพือให้ได้อุณหภูมิของนําระบายความร้ อนที ออกจากหอระบายความร้ อน
ตามทีตอ้ งการ นอกจากนันผูใ้ ช้ควรพิจารณามาตรการการลดการเดิ นเครื องสู บนําในจํานวนทีเหมาะสม
ก่อนการใช้ VSD ลดรอบ
2. การเปลีย นขนาดใบพัดเครืองสู บนํา
วิธีการเปลียนขนาดใบพัดเครื องสู บนํานันมีลกั ษณะทีจะให้ผลของการประหยัดพลังงานเช่นเดียวกับการลด
ความเร็ วรอบของเครื องสู บนํา เนื องจากการลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัดจะทําให้อตั ราเร็ วของของ
ไหลลดลงเป็ นสั ดส่ วนโดยตรงกับขนาดเส้ นผ่านศู นย์กลางและกําลัง ที ใช้ จะแปรตามขนาดเส้ นผ่า น
ศูนย์กลางยกกําลังสามโดยทีความเร็ วรอบเท่าเดิม แต่วิธีน ี สามารถทําได้โดยการเปลียนขนาดของใบพัดหรื อ
จะใช้วธิ ี การตัดเล็มขอบปลายของใบพัดเดิมทีอยูใ่ นเครื องสู บนํา โดยทัว ไปไม่ควรมากเกิน 25 % ของขนาด
เดิ ม วิธีน ี จึงเหมาะสําหรับเครื องสู บนําทีมีภาระงานคงทีและมีการออกแบบขนาดเผือไว้มากเกินไป จึงต้อง
ทําการหรี วาล์วเพือลดอัตราไหลลง ข้อเสี ยของวิธีน ีคือไม่สามารถเปลียนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัด
กลับไปกลับมาได้ง่าย และต้องใช้ความเชี ยวชาญอย่างมาก เนื องจากอาจส่ งผลเสี ยต่อระบบโดยรวมได้
ดังนันผูใ้ ช้งานจึงต้องทําการวางแผนและไตร่ ตรองอย่างรอบคอบก่อนการตัดสิ นใจ
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3. เลือกเดินเครืองสู บนํา ชุ ดทีม ีประสิ ทธิภาพสู งเป็ นหลัก
เป็ นวิธีการลดการใช้พลังงานอีกทางหนึงสําหรับการใช้เครื องสู บนําทีต่อแบบขนานโดยมีการติดตังเครื อง
สู บนําหลายชุ ดเพือใช้งาน เช่ น มีเครื องสู บนํา 3 ชุ ด เดิ นใช้งานครังละ 2 ชุ ด สลับกันไปมา โดยทัว ไป
ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื องสู บ นําแต่ ล ะชุ ด จะแตกต่ า งกัน ดัง นัน ควรเลื อ กเดิ น เครื องสู บ นําชุ ด ที มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งเป็ นหลักแทนการเดินสลับไปมา รวมไปถึงการตรวจวัดและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบดัชนี
การใช้พลังงานของเครื องสู บนําแต่ละชุดเพือวางแผนการใช้งาน
สมการทีใ0 ช้ ในการคํานวณ

In =
เมือ

In
Qn
Pn

Qn
Pn

คือ ดัชนีการใช้พลังงานของเครื องสู บนํา (GPM/kW)
คือ อัตราการไหล (GPM)
คือ กําลังไฟฟ้ าของเครื องสู บนํา (kW)

4. การออกแบบท่ อ และอุปกรณ์ อนื ทีส ั มพันธ์ กันอย่ างเหมาะสม
การออกแบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ มีผลกับเฮดของระบบ ดังนันจึงควรเลือกระบบท่อ วาล์ว ข้อต่อต่างๆ
และอุปกรณ์ส่งถ่ายกําลังระหว่างมอเตอร์ กบั เครื องสู บนําให้เหมาะสมซึ งจะช่วยลดภาระของเครื องสู บนํา
เช่น ในการต่อท่อแบบตัวทีจะเกิดการสู ญเสี ยในระบบมากกว่าการต่อท่อแบบตัววาย โดยทัว ไปการ
เปลียนการเดินท่อแบบตัวทีเป็ นแบบตัววายจะส่ งผลให้อตั ราการไหลของนําเพิมขึนประมาณ 10-20%

รู ปที 1.6- 8 การต่อท่อแบบตัวทีและการต่อท่อแบบตัววาย
การต่อท่อแบบตัวทีในระบบทีมีการเดินเครื องสู บนําแบบขนาน ซึ งต้องการเพิมอัตราการไหลนันในการ
ใช้งานจริ งอัตราการไหลจะไม่เท่ากับอัตราการไหลของเครื องสู บนําสองตัวรวมกัน เนื องจากเกิ ดการ
สู ญเสี ยในระบบการต่อท่อ และเครื องสู บนําจะต้องใช้กาํ ลังไฟฟ้ ามาก ส่ วนระบบทีมีการเดินเครื องสู บนํา
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แบบขนานและมีการต่อท่อแบบตัววายจะช่วยลดการสู ญเสี ยในระบบท่อลงได้ และยังส่ งผลให้ภาระของ
เครื องสู บนําลดลงทําให้กาํ ลังไฟฟ้ าทีใช้ลดลงด้วย

รู ปที 1.6- 9 การต่อเครื องสู บนําแบบนําเข้าก่อนและออกก่อน และรู ปการต่อเครื องสู บนําแบบนําเข้าก่อน
และออกหลัง
ลักษณะการต่อเครื องสู บนําแบบนําเข้าก่อนและออกก่อนจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพของเครื องสู บนําต่างกัน
เนืองจากเครื องสู บนําตัวแรกจะมีอตั ราการสู บสู งกว่าเครื องสู บนําตัวถัดมา และเครื องสู บนําตัวสุ ดท้ายจะ
มีอตั ราการสู บน้อย และเครื องสู บนํายังใช้กาํ ลังไฟฟ้ าสู งเนืองจากจะต้องสร้างแรงดันให้ชนะเครื องสู บนํา
ตัวแรก ส่ วนการต่อแบบนําเข้าก่อนและออกหลังประสิ ทธิ ภาพของเครื องสู บนําจะไม่แตกต่างกันมากนัก
ซึ งการแก้ไขนันอาจใช้ท่อร่ วมทีมีขนาดใหญ่ และลดอัตราการเดินเครื องสู บนําชุดทีมีประสิ ทธิ ภาพตํา
5. การเลือกเดินกลุ่มเครืองสู บนํา ทีม ีประสิ ทธิภาพสู งเป็ นหลัก
ในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะมีเครื องทํานําเย็นจํานวนหลายชุ ด ดังนันจึงมีการออกแบบให้
ใช้เครื องสู บนําเย็นและเครื องสู บนําระบายความร้อนตามจํานวนของเครื องทํานําเย็น โดยการติดตังเครื อง
สู บนําแบบขนานกันและเชื อมต่อท่อของเครื องสู บนําและเครื องทํานําเย็นด้วยท่อร่ วม (Header) ซึ ง
ตําแหน่งของเครื องสู บนําและการเชื อมต่อท่อเข้าและออกของเครื องสู บนําจะส่ งผลต่อการสู ญเสี ยความ
ดันของเครื องสู บนํา ทําให้เครื องสู บนําแต่ล ะชุ ดมี อตั ราการไหลของนําและใช้พลังงานไฟฟ้ าต่างกัน
รวมทังเครื องสู บนําทีใช้ไปนานการสึ กหรอของปั_ มก็จะต่างกัน ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของเครื องสู บนํา
ต่างไปด้วย นอกจากนันเครื องสู บนําชุ ดทีมอเตอร์ เคยไหม้ก็จะใช้พลังงานมากกว่าชุ ดอืน ดังนันการ
เลือกใช้เครื องสู บนําชุดทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งให้มากขึนจะส่ งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน
สมการทีใ0 ช้ ในการคํานวณ
ดัชนีการใช้พลังงานของเครื องสู บนํา
= อัตราการไหลของนํา/พลังไฟฟ้ าทีเครื องสู บนําใช้
ร้อยละดัชนีการใช้พลังงานทีสูงขึน (%) = [1-(ดัชนีการใช้พลังงานของกลุ่มเครื องสู บนํา
ทีตาํ /ดัชนีการใช้พลังงานของกลุ่มเครื องสู บนํา
ทีสูง)] ×100
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พลังงานไฟฟ้ าทีลดลง

= พลังไฟฟ้ าของกลุ่มเครื องสู บนําทีมีดชั นีการใช้พลังงานตํา
×(ร้อยละดัชนีการใช้พลังงานทีสูงขึน/100)×(ชัว โมงการใช้งาน
ทีเพิมขึนของกลุ่มเครื องสู บนําทีมีดชั นีการใช้พลังงานสู ง)

รู ปที 1.6- 10 การต่อเครื องสู บนําแบบนําเข้าก่อน
และออกก่อนจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพ
เครื องสู บนําต่างกัน

รู ปที 1.6- 12 การเชือมท่อแบบตัวทีจะทําให้
อัตราการไหลของนําลดลงประมาณ 10-20%

รู ปที 1.6- 14 การเชือมต่อท่อส่ งทําให้ทิศทาง
ของนําปะทะกันประสิ ทธิ ภาพตํา

รู ปที 1.6- 11 การต่อเครื องสู บนําแบบนําเข้าก่อน
และออกหลังจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพ
เครื องสู บนําไม่ต่างกันมาก

รู ปที 1.6- 13 การเชือมท่อแบบตัววาย
จะทําให้อตั ราการไหลของนําเพิมขึน

รู ปที 1.6- 15 การเชือมต่อท่อดูดทําให้เครื องสู บ
นําชุดทีอยูไ่ กลมีอตั ราการไหลลดลง
นอกเสี ยจากขนาด Header ใหญ่
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6. การเปลีย นเครืองสู บนํา ชุ ดทีม ีประสิ ทธิภาพตําในระบบปรับอากาศ
เครื องสู บนําเย็นและเครื องสู บนําระบายความร้อนในระบบปรับอากาศจะมีอายุการใช้งานประมาณ 10-15
ปี ดังนันเมือเครื องสู บนํามีอายุการใช้งานมาก จะเกิดการสึ กหรอมากส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของเครื องสู บ
ลดตําลง อีกทังเครื องสู บนําบางชุ ดอาจเกิดการไหม้ของมอเตอร์ ซึ งการไหม้ของมอเตอร์ แต่ละครังจะทําให้
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ลดลงประมาณ 4% ดังนันไม่ว่าอายุการใช้งานมากหรื อมอเตอร์ เคยไหม้บ่อย ควร
พิจารณาเปลียนเครื องสู บนําใหม่ โดยการเลือกใช้เครื องสู บนําทีมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
อัตราการไหล 2,150 GPM

อัตราการไหล 2,058 GPM

เครื องสูบนําเดิม

เครื องสูบนําใหม่

พลังไฟฟ้ า 42 kW

พลังไฟฟ้ า 31 kW

ดัชนีการใช้พลังงาน = 49 GPM/kW

ดัชนีการใช้พลังงานใหม่ = 69.35 GPM/kW

สมการทีใ0 ช้ ในการคํานวณ
ร้อยละดัชนีการใช้พลังงานทีสูงขึน = (1-(ดัชนีการใช้พลังงานเดิม/ดัชนีการใช้พลังงาน
ใหม่)) ×100
พลังงานไฟฟ้ าทีลดลง
= พลังไฟฟ้ าทีใช้เดิม ×(ร้อยละดัชนีการใช้พลังงาน
สู งขึน)/100 ×ชัว โมงการใช้งานต่อปี
1.6.3 เทคนิคการอนุรักษ์ พลังงานของหอระบายความร้ อน
1.6.3.1 ปัจจัยทีส0 ่ งผลต่ อการ อนุรักษ์ พลังงาน
การใช้พลังงานของหอระบายความร้อนขึนอยูก่ บั ปั จจัย 6 ประการ ดังนัน การวิเคราะห์หาแนวทางการอนุ รักษ์
พลังงานที เหมาะสมจะต้องพิจารณาที ละปั จจัย โดยต้องพิจารณาประกอบกับอุ ณหภูมิน าํ ทีได้ มิ เช่ นนันจะ
ส่ งผลให้เกิดการสิ นเปลืองพลังงานในเครื องทํานําเย็นเพิมขึน
Shaft Power of Fan (kW)





Flow Rate × Total Pressure
พลังงานไฟฟ้ า ሺkWhሻ = 
൨ × Operating Time (hr)
ηf × ηm × ηt
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ตารางที 1.6-6 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานจากปั จจัยต่างๆ
หมายเลข




แนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
1. ลดอัตราการไหลให้มีค่า
เทียบเท่าอัตราการไหลที
ต้องการ

•
•
•

2. ลดความดันที พดั ลมต้องสร้ า ง •
ให้ตาํ สุ ด
•
•
•

มาตรการทีด ําเนินการ
การปรับมุมใบพัดลมให้เหมาะสม
การเปลียนพัดลมให้มีขนาดเล็กลง
ก า รค วบ คุ ม คว าม เร็ วใ นก าร หมุ นใ ห้
เหมาะสมกับภาระความร้อน โดยใช้อุณหภูมิ
นํ าที ไ ด้ แ ละอุ ณ หภู มิ ก ระเปาะเปี ยกของ
อากาศทีเข้าเป็ นตัวบ่งชี
การต่อปากทางส่ งอากาศ
การทําความสะอาดฟิ ลเลอร์
การลดปริ มาณนําให้ได้ตามมาตรฐาน
การเปลียนใบพัดลมใหม่ทีให้อตั ราการไหล
มาก แต่ความดันตํา
การเปลียนขนาดใบพัดลมให้เหมาะสม
การควบคุมความเร็ วในการหมุน
การเปลียนไปใช้เครื องทีมีขนาดเล็กลง หรื อ
มีความดันสู ญเสี ยน้อยลง
เปลียนใบพัดให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึน
ใช้ใบพัดไฟเบอร์ แทนใบพัดโลหะ

,

3. ลดอัตราการไหลและความดัน
ทังคู่

•
•
•



4. ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพพัดลม

•
•



5. ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์ • ใช้มอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู งทีมีขนาด
เหมาะสม
6. ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการส่ ง • การปรับตังแนวการขับ (Alignment)
กําลัง
• การเลือกใช้ระบบส่ งกําลังทีเหมาะสม
• บํารุ งรักษาและหล่อลืน
7. ชัว โมงการทํา งานลดให้ มี ค่ า • ลดการใช้ในช่วงเวลาทีภาระตํา โดยใช้
ตําลง
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ





47-141

บทที 1 ความรู ้พืนฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

1.6.3.2 มาตรการอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรั บหอระบายความร้ อน
1. การประยุกต์ ใช้ ระบบ VSD กับพัดลมในหอระบายความร้ อน
การควบคุมอุณหภูมิน าํ ระบายความร้อนทีออกจากหอระบายความร้อนทีเปลียนไปตามภาระปรับอากาศ
โดยทัว ไปจะใช้คนในการเลือกเปิ ด/ปิ ดจํานวนพัดลมระบายความร้อนทีตามอุณหภูมิของนําระบายความ
ร้ อนออกจากหอระบายความร้ อน หรื อก่ อนเข้าเครื องควบแน่ น ซึ งการใช้คนนันมักจะผิดพลาดเสมอ
ส่ งผลให้สินเปลื องพลังงาน ดังนันการประยุกต์ใช้การควบคุมแบบ VSD ทีเหมาะสมนันอาจจะควบคุ ม
กับ พัดลมระบายความร้ อนเพี ย งบางตัวในขณะที พ ดั ลมระบายความร้ อนตัวที เหลื อ ทําหน้าที เป็ นตัว
ระบายความร้ อนหลัก ให้แก่ ระบบ จะส่ ง ผลให้ค่า ใช้จ่า ยในการปรั บ ปรุ ง ลดลง นอกจากนันผูใ้ ช้ค วร
ตรวจสอบการทํางานของระบบเป็ นประจํา มิเช่นนันอาจทําให้ประหยัดพลังงานในพัดลม แต่เครื องทํานํา
เย็นใช้พลังงานมากขึน
2. การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของพัดลมระบายความร้ อนในหอระบายความร้ อน
พัดลมระบายความร้ อนทําหน้าทีขบั เคลื อนอากาศจากภายนอกให้ไหลผ่านฟิ ล (Fill) สัมผัสกับนํา และ
ออกจากหอระบายความร้ อนในสภาพของอากาศอิมตัว ซึ งพัดลมระบายความร้ อน ที ใช้ในหอระบาย
ความร้ อนส่ วนใหญ่เป็ นแบบ axial เนื องจากต้องการอัตราไหลของอากาศทีสูงในขณะทีแรงเสี ยดทาน
ภายในตัวหอระบายความร้ อนมีค่าตํา โดยทัว ไปดัชนี การใช้พลังงานของหอระบายความร้ อนประมาณ
0.025 kW/TR ในปั จจุบนั พัดลมระบายความร้ อนทีใช้มีการปรั บปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าพัดลม
ระบายความร้ อนเดิ ม โดยนํา เอาไฟเบอร์ ก ลาสมาใช้เ ป็ นวัส ดุ ในการสร้ า งใบพัด ลมแทนเหล็ ก หรื อ
อลูมิเนี ยมเนื องจากมีน าํ หนักทีเบาและสามารถขึนรู ปได้ตามต้องการ นอกจากนันหน้าตัดของพัดลมยัง
สามารถขึนรู ปให้เป็ นรู ป airfoil รวมไปถึงบริ เวณ ด้านปลายของใบพัดลมระบายความร้อนทีติดกับผนัง
ด้านในของปล่ องได้ทาํ การออกแบบใหม่ ส่ งผลให้ลดแรงต้า นอากาศได้มากกว่าใบพัดแบบธรรมดา
ดังนันกําลังทีใช้ในการขับพัดลมระบายความร้อนทีได้รับการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพใหม่จะตํากว่าพัดลม
เดิมประมาณร้อยละ 10-20 ทีอตั ราการไหลของอากาศเท่ากัน
3. การเลือกเดินหอระบายความร้ อนชุ ดทีม ีประสิ ทธิภาพสู งเป็ นหลัก
ประสิ ทธิ ภาพของหอระบายความร้อนแต่ละชุ ดจะไม่เท่ากัน ดังนันเมือทําการตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพแล้ว
ควรพิจารณาเดินชุดทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งเป็ นหลัก จะส่ งผลให้ลดการใช้พลังงานได้ และยังทําให้อุณหภูมิ
นําทีได้จากหอระบายความร้อนลดลงด้วย นัน คือส่ งผลต่อเนื องไปยังเครื องทํานําเย็นทีมีสมรรถนะสู งขึน
ในการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพแบบง่ายๆ สามารถทําได้โดยการวัดอุณหภูมิน าํ ทีได้และพลังงานไฟฟ้ าที
ใช้ ข องแต่ ล ะชุ ด โดยถ้ า ชุ ด ใดใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ าน้ อ ยและได้ น ําที อุ ณ หภู มิ ต ํา ที สุ ดจะเป็ นชุ ด ที มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด แต่ วิธี ที ดี ที สุ ดนันสามารถทํา โดยตรวจวัด ปริ ม าณความร้ อนที ระบายออกและ
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พลังงานไฟฟ้ าทีใช้ แล้วนําไปวิเคราะห์หาดัชนี การใช้พลังงานเพือเปรี ยบเทียบว่าชุ ดใดมีค่า kW/TR ตํา
ทีสุด ถือว่าชุดนันมีประสิ ทธิ ภาพสู งทีสุด
4. การเดินหอระบายความร้ อนในจํานวนทีเ หมาะสม
ภาระการปรั บ อากาศจะมี การเปลี ย นแปลงตลอดเวลา ดังนันการเดิ นหอระบายความร้ อนควรเดิ นใน
จํานวนทีเหมาะสม ซึ งโดยทัว ไปควรเดินหอระบายความร้ อนมากกว่าจํานวนการเดิ นเครื องทํานําเย็น 1
ชุ ด เพือให้ได้อุณหภูมิน าํ ระบายความร้อนทีเข้าเครื องควบแน่ นตําทีสุด ซึ งจะส่ งผลให้เกิ ดการประหยัด
พลังงานในเครื องทํานําเย็น แต่การเดิ นหอระบายความร้ อนที เหมาะสมทีสุดนันควรเดิ นตามภาระการ
ปรับอากาศจริ ง โดยการนําอุณหภูมิน าํ ระบายความร้ อนทีออกจากหอระบายความร้อนเทียบกับอุณหภูมิ
กระเปาะเปี ยกของอากาศทีเข้า ถ้ามีความแตกต่างกัน 2-3°C ถือว่าเหมาะสม
5. การปรับสมดุลนํา และอากาศ
หอระบายความร้ อนจะใช้อากาศเป็ นตัวระบายความร้อนให้กบั นํา ดังนันถ้าปริ มาณนําทีเข้าระบายความ
ร้อนมากเกินพิกดั การออกแบบ จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลียนความร้อนลดลง นัน คืออุณหภูมิ
ของนํา ที ไ ด้จะสู ง กว่า อุ ณหภู มิ ก ระเปาะเปี ยกมาก ดัง นัน ควรทํา การปรั บ ลดปริ ม าณนํา ให้เหมาะสม
นอกจากนันควรทําความสะอาดสปริ งเกอร์ และรู กระจายนําเป็ นประจํา เพือประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลียน
ความร้อนทีดี
6. การเปลีย นขนาดของหอระบายความร้ อนให้ มีขนาดใหญ่
ระบบปรับอากาศทีระบายความร้ อนด้วยนํา (Water Cooled) ทังเครื องทํานําเย็น (Water Chiller) และ
เครื องทําความเย็นแบบเป็ นชุ ด (Package) จะมี สมรรถนะสู งขึ น เมื อนําระบายความร้ อนที ผ่านเครื อง
ควบแน่น (Condenser) มีอุณหภูมิตาํ ดังตารางตัวอย่างเครื องทํานําเย็นชนิดหนึง ดังนี
ตารางที 1.6-7 แสดงค่า kW/TR ของเครื องทํานําเย็นทีอุณหภูมิน าํ ระบายความร้อนต่างๆ
อุณหภูมินํา ระบายความร้ อน
°F (°°C)
85 (29.44)
83 (28.33)
77 (29.00)
75 (23.88)
68 (20.00)
66 (18.88)

ดัชนีการใช้ พลังงานของเครืองทํานํา เย็น
(kW/TR)
0.967
0.897
0.855
0.802
0.704
0.690

* ข้อมูลจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต
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จากตารางจะเห็นว่าเมืออุณหภูมิน าํ ระบายความร้อนตําลง ค่า kW/TR ของเครื องจะลดลง เนื องจากความ
ดันควบแน่ นของสารทําความเย็นลดลง ทํา ให้เครื องอัดไออัดสารทําความเย็นด้วยกํา ลังลดลง ดังนัน
อุปกรณ์ ทีจะทําให้อุณหภูมิน าํ ระบายความร้ อนเข้าไประบายความร้ อนให้กบั สารทําความเย็นมีอุณหภูมิ
ลดลงคือ หอระบายความร้อน (Cooling Tower) หอระบายความร้อนโดยทัว ไปจะมีจาํ นวนเท่ากับเครื อง
ทํานําเย็นและบางแห่งอาจมีขนาดเท่ากับเครื องทํานําเย็นด้วย ดังนันด้วยอายุการใช้งาน ความสกปรก และ
ตําแหน่งการติดตัง ซึ งอยูใ่ นตําแหน่งทีมีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก รวมทังอุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของอากาศ
ทีเข้าไประบายความร้อนทีหอระบายความร้อน จึงส่ งผลให้อตั ราการระบายความร้ อนลดลงจากพิกดั ใน
การติดตัง ในการออกแบบผูอ้ อกแบบควรเผือ ขนาดประมาณ 20-30% แต่ถา้ หอระบายความร้อนทีใช้อยูม่ ี
ขนาดไม่เพียงพอ ก็ควรเดินเพิม ถ้ายังไม่เพียงพออีกควรเปลียนให้มีขนาดใหญ่ข ึน ทังนี อุณหภูมิน าํ เย็นที
ออกจากหอระบายความร้อนจะไม่สามารถตํากว่าอุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของอากาศทีเข้าได้ ดังนันไม่ใช่
ขนาดหอระบายความร้อนยิง ใหญ่ หรื อเพิมจํานวนการเดินมาก จะทําให้อุณหภูมิของนําระบายความร้อน
ลดลงได้มาก
การเปลียนขนาดของหอระบายความร้อนอาจเป็ นทางเลื อกสุ ดท้าย เมือทําความสะอาดและปรับปรุ งหอ
ระบายความร้อนเดิมให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ รวมทังการเปิ ดหอระบายความร้อนเพิมแล้วอุณหภูมิน าํ ที
ออกยังต่างจากอุณหภูมิกระเปาะเปี ยกมาก จึงจําเป็ นต้องเพิมขนาดให้ใหญ่มากขึน
1.6.4 เทคนิคการอนุรักษ์ พลังงานของเครืองส่ งลมเย็น
1.6.4.1 ปัจจัยทีส0 ่ งผลต่ อการอนุรักษ์ พลังงาน
การใช้พลังงานของเครื องส่ งลมเย็นขึนอยูก่ บั ปั จจัย 6 ประการ ดังนันการวิเคราะห์หาแนวทางการอนุ รักษ์
พลังงานที เหมาะสมจะต้องพิจารณาที ละปั จจัย โดยต้องพิจารณาประกอบกับความสามารถในการทํา
ความเย็นและสภาวะอากาศทีได้เพือให้เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดในการใช้งาน
Shaft Power of Fan (kW)





Flow Rate × Total Pressure
พลังงานไฟฟ้ า ሺkWhሻ = 
൨ × Operating Time (hr)
ηf × ηm × ηt
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ตารางที 1.6-8 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานสําหรับเครื องส่ งลมเย็น
หมายเลข


แนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
1. ลดอัตราการไหลให้มีค่า
เทียบเท่าอัตราการไหลที
ต้องการ



2. ลดความดันทีพดั ลมต้องสร้าง
ให้ตาํ สุ ด

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มาตรการทีด ําเนินการ
การเลือกพัดลมทีเหมาะสมในการใช้งาน
การเปลียนขนาดใบพัดลมให้เหมาะสม
การควบคุมด้านลมเข้า
การควบคุมด้านลมออก
การควบคุมความเร็ วในการหมุน
การป้ องกันการใช้ลมเกินความจําเป็ น
การลดการรัวไหลของอากาศ
การออกแบบโดยคุณลักษณะทีเหมาะสม
การออกแบบท่อส่ งลม และอุปกรณ์อืนที
สัมพันธ์ กันอย่างเหมาะสม
การลดความดันใช้งาน
การลดความดันสู ญเสี ยต่าง ๆ
การลดความสู ญเสี ยที damper
การเปลียนขนาดใบพัดลมให้เหมาะสม
การควบคุมด้านลมเข้า
การควบคุมด้านลมออก
การควบคุมความเร็ วในการหมุน
การเปลียนไปใช้เครื องทีมีขนาดเล็กลง หรื อ
มีความดันสู ญเสี ยน้อยลง
เปลียนใบพัดลมให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึน
ใช้พดั ลมในจุดทีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

,

3. ลดอัตราการไหลและความดัน
ทังคู่



4. ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพพัดลม



5. ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์ • ใช้มอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู ง



6. ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการส่ ง
กําลัง



7. ชัว โมงการทํางานลดให้มีค่า
ตําลง

•
•

• การปรับตังแนวการขับ (Alignment)
• การเลือกใช้ระบบส่ งกําลังทีเหมาะสม
• ลดการใช้ในช่วงเวลาทีไม่จาํ เป็ น
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1.6.4.2 มาตรการอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรั บเครื0 องส่ งลมเย็น
1. การใช้ อุปกรณ์ แลกเปลีย นความร้ อนระหว่ างอากาศกับอากาศ (Air to Air Heat Exchanger) สํ าหรับ
ลมบริสุทธิk
อุปกรณ์ แลกเปลี ยนความร้ อนระหว่างอากาศกับอากาศ (Air to Air Heat Exchanger) เป็ นอุปกรณ์
ประหยัดพลังงานโดยใช้อากาศเสี ยภายในห้องทียงั มีอุณหภูมิตาํ กว่าอุณหภูมิบรรยากาศไปทําหน้าทีลด
อุ ณหภู มิข องอากาศบริ สุท ธิ ที นําเข้า มาทดแทนส่ วนที ถู กระบายทิ งไปโดยให้อากาศทัง สองไหลผ่า น
อุปกรณ์ แลกเปลี ยนความร้ อน ซึ งส่ วนใหญ่จะเป็ นลักษณะไหลสวนทางกัน ส่ งผลให้อากาศบริ สุทธิ ที
นําเข้ามีอุณหภูมิตาํ ลง ทังนีการนําอากาศบริ สุทธิเข้ามานันก็เพือทีจะรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารให้
มี คุ ณภาพที เหมาะสมทัง สํา หรั บ การทํา งานและการพัก อาศัย ดัง นันจึ ง ต้องมี ก ารระบายอากาศอย่า ง
เพียงพอ ซึ งถ้ามองในแง่มุมนีจะเห็นว่าการระบายอากาศทีดีจะต้องสวนทางกับการใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่า
เนืองจากการนําอากาศบริ สุทธิเข้าจะเป็ นการเพิมภาระการทําความเย็นให้กบั ระบบปรับอากาศ โดยทัว ไป
อากาศบริ สุทธิ ทีนาํ เข้า 1 ลบ.ฟุตต่อนาทีจะเป็ นภาระความร้อนให้กบั ห้องประมาณ 60-70 Btu/h แต่ท งั 2
วัตถุ ประสงค์ไม่ว่าจะเป็ นการประหยัดพลังงานหรื อการรั กษาคุ ณภาพอากาศต่างก็เป็ นเป้ าหมายที ตอ้ ง
คํา นึ ง ถึ ง ดัง นัน การนํา อุ ป กรณ์ แลกเปลี ย นความร้ อนระหว่า งอากาศกับ อากาศเข้า มาใช้จึง ทํา ให้เรา
สามารถแก้ปั ญหาคุ ณภาพอากาศภายในอาคารและลดการใช้พลัง งานได้ใ นเวลาเดี ย วกัน จากข้อมู ล
การศึ ก ษาพบว่า การใช้อุ ป กรณ์ แ ลกเปลี ย นความร้ อนแบบนี จะสามารถคื นทุ น ได้ภายในระยะเวลา
ประมาณ 2 ปี
อุปกรณ์ แลกเปลี ยนความร้ อนทีนาํ มาใช้มีท งั แบบแลกเปลี ยนเฉพาะความร้ อนสัมผัสเพียงอย่างเดี ยว หรื อ
แลกเปลี ยนทังความร้ อนสัมผัสและความร้อนแฝง โดยชนิ ดหลังจะมีสารลดความชื น เช่น Silica Gel ติดตัง
อยู่ด้วย โดย Silica Gel จะทําหน้าทีดูดความชื นจากอากาศภายนอกและนําไปปล่อยทิงโดยอากาศเสี ยที
ระบายทิง
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งานใน
บอากาศ

อากาศภายนอกทีนาํ เข้า
ในอาคารมีอุณหภูมิสูง
อากาศภายในทีระบายออกไป
ภายนอกอุณหภูมิสูงขึน

อากาศภายนอกทีเข้า
มาอุณหภูมิตาํ ลง

อากาศอุณหภูมิตาํ ทีระบาย
ออกจากภายในอาคาร

รู ปที 1.6-16 การทํางานของHeat
Heat Recovery Wheel (แลกเปลี
แลกเปลียนความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝง)
นแฝง

อากาศร้อนออกไปภายนอก
อากาศเย็นเข้า
อากาศร้อนจาก
ภายนอกเข้า
อากาศเย็นที
ระบายออก

ารทํางานของ Plat Heat Recovery (แลกเปลี
แลกเปลียนความร้อนสัมผัส)
รู ปที 1.6-17 การทํ
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2. การปรับสมดุลระบบลม (Air Flow Balancing)
ในการปรับอากาศเพือความสบายของมนุษย์ จะต้องควบคุมให้อากาศภายในห้องมีอุณหภูมิ ความชืนและ
ความเร็ วลมทีพอเหมาะกับความต้องการของร่ างกาย ซึ งถ้าอากาศภายในห้องมีอุณหภูมิสูงเกินไปก็จะต้อง
ลดอุณหภูมิลง ถ้าอากาศในห้องมีความชื นสู งเกิ นไป ก็จะต้องลดความชืนลง และเพือให้การหมุนเวียน
ของอากาศภายในห้องมีความเร็ วลมทีพอเหมาะ จะต้องอาศัยพัดลมซึ งเป็ นอุปกรณ์หลักอันหนึ งของวงจร
อากาศ (Air cycle) และวงจรอากาศนีเป็ นส่ วนหนึ งของระบบปรับอากาศทีวา่ ด้วยการจ่ายลม และการ
หมุนเวียนของอากาศภายในห้องปรับอากาศ
2.1) ปัจจัยสํ าคัญในการส่ งลมเย็นของการปรับอากาศ
o สามารถส่ งลมเย็นจากชุดส่ งลมเย็น (AHU) ไปยังห้องปรับอากาศโดยมีปริ มาณ ลมสู ญเสี ยจากการรัว
น้อยทีสุด เกิดระดับเสี ยงจากกระแสลมตําสุ ด และท่อมีราคาอยูใ่ นเกณฑ์ทียอมรับได้ รวมทังกระแสไฟฟ้ า
ของชุดพัดลมตํา
o ปริ มาณลมเย็นทีส่งเข้าห้องปรับอากาศต้องมีปริ มาณทีเพียงพอกับภาระความร้ อน เพือรักษาระดับ
อุณหภูมิและกระแสลมสมําเสมอตามทีออกแบบไว้
o ถ้าในกรณี จุดต่างๆ ของห้องปรับอากาศมีภาระความร้อนแตกต่างกัน ต้องแบ่งพืนทีออกเป็ นโซนใน
การกระจายลม และควบคุมอุณหภูมิ
o ในบริ เวณท่อแยกต้องใช้ใบปรับปริ มาณลมในทุกแยก เพือจัดแบ่งลมให้สมดุลกับภาระความร้อนที
อาจเปลียนแปลงได้ รวมทังจัดเตรี ยมจุดเพือวัดอุณหภูมิ ความดัน และความเร็ วลมตามความจําเป็ น
2.2) แนวทางการประหยัดพลังงาน
ในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับอุณหภูมิของอากาศจากภายนอกทีนาํ เข้ามาสามารถทําได้ 4 แนวทาง
คือ
o ลดอัตราการไหลของอากาศทีผา่ นระบบ
o ลดการนําอากาศจากภายนอกเข้ามาโดยไม่ปรับอุณหภูมิ
o นําอากาศทีระบายออกไป (ซึ งมีคุณสมบัติเหมาะสมอยูแ่ ล้ว) กลับมาใช้
o นําความร้อนจากกระบวนการผลิตมาทําให้ อุ่นขึน (ในประเทศทีมีอากาศหนาว)
การนําแนวทางการประหยัดพลังงานดังกล่าวมาใช้ตอ้ งระมัดระวังไม่ให้มีผลกระทบต่อการควบคุมสารที
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ และสิ งแวดล้อมในการทํางาน โดยมีรายละเอียดดังนี
2.2.1) ลดอัตราการไหลของอากาศทีผ ่ านระบบ
มาตรการนี เริ มที ก ารสํารวจ การจัดทํารายการ และนําอากาศเข้ามาในอาคารทังหมด แล้วพิจารณาว่า
รายการใดจําเป็ นต้องคงไว้ หรื อต้องซ่อมแซมปรับปรุ ง หรื อสร้างใหม่ให้มีประสิ ทธิ ภาพดีกว่า หรื อระบบ
ไหนสามารถยกเลิกหรื อตัดทิงได้บา้ งหรื อสามารถลดปริ มาณให้นอ้ ยลงโดยการใช้ CO2 Sensor ควบคุม
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2.2.2) ลดอากาศจากภายนอกเข้ ามาโดยไม่ ปรับอุณหภูมิ
ในกรณี ทีอากาศจากภายนอกอาคารมี อุณหภูมิ และความชื นตํากว่า ควรมี ระบบควบคุ ม ที ส ามารถนํา
อากาศจากภายนอกเข้ามาโดยตรงเพือลดภาระของระบบปรับอากาศซึ งอาจใช้เอนธาลปี เซ็นเซอร์ ควบคุม
2.2.3) นําอากาศทีร ะบายออกไปแล้ วกลับมาใช้
สามารถใช้ได้ท งั อากาศร้อน และอากาศเย็น ในกรณี ประเทศไทยซึ งอยูใ่ นเขตร้อน พลังงานทีใช้ส่วนใหญ่
คือ การทําให้อากาศเย็น ดังนัน การประหยัดพลังงานจึงทําได้โดยการหมุนเวียนอากาศเย็นทีสะอาดกลับ
เข้ามาใช้ ในขณะที ประเทศในเขตหนาวใช้พลังงานไปในการทําให้อุ่น ฉะนันการถ่ ายเทความร้ อนที
เกิ ด ขึ นในกระบวนการผลิ ต มาทํา ให้อุณ หภู มิ ข องอากาศที นํา เข้า มาทดแทนอุ่ น ขึ น จึ ง ช่ วยประหยัด
พลังงานได้เช่นกัน
การหมุนเวียนอากาศทีระบายออกจากระบบระบายอากาศอุตสาหกรรมกลับมาใช้ ในกรณี ทีอากาศปริ มาณ
มากถูกระบายออกจากห้องเพือขจัดสารปนเปื อน และอากาศสะอาดจากภายนอกปรับสภาพให้เหมาะสมแล้ว
ส่ งเข้ามาแทนที ถ้าอากาศทีถูกนําเข้ามานีมีปริ มาณมากย่อมหมายถึงค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพของอากาศ
สู งตามไปด้วย การทําความสะอาดอากาศทีจะระบายออกไปแล้วนํากลับมาใช้ใหม่จึงเป็ นอีกทางเลื อกหนึ ง
ในการประหยัดค่าใช้จ่าย ระบบทีใช้ในการหมุนเวียนอากาศกลับเข้ามาใช้น ีเหมาะสม หรื อมีประสิ ทธิ ภาพ
ยอมรั บได้หรื อไม่ ข ึ นอยู่ก ับผลกระทบต่ อสุ ขภาพของสารปนเปื อนในอากาศนัน และปั จจัยด้านความ
ปลอดภัย และราคา ระบบการหมุ นเวีย นอากาศกลับ มาใช้ที เหมาะสม ควรพิ จารณาให้ส อดคล้องกับ
เงือนไขต่อไปนี
o ประเมินคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และความเป็ นพิษของสารทุกชนิ ดในอากาศทีจะนํากลับมาใช้
โดยอากาศทีมีสารเคมีซ ึ งไม่ทราบความเป็ นพิษหรื อไม่มีค่าขีดความจํากัดการสัมผัสทีปลอดภัยเช่น TLV
ไม่ควรนํากลับมาใช้
o ทบทวนกฎหมายต่างๆ เกี ยวกับการนําอากาศทีระบายออกจากโรงงานมาใช้ เพือดูว่ามีกฎหมาย
ห้าม หรื อมีขอ้ จํากัดหรื อไม่เหมาะสมสําหรับระบบทีตอ้ งการนํามาใช้
o ต้องพิจารณาด้วยว่าหากระบบหมุนเวียนอากาศกลับมาใช้ทาํ งานผิดปกติ หรื อชํารุ ดจะทําให้เกิดผล
กระทบอย่างไร โดยไม่ควรใช้ระบบการหมุนเวียนอากาศ หากพบว่าเมือระบบล้มเหลวแล้วอาจทําให้
คนงานต้องสัมผัสกับสารเคมีระดับทีเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพได้
o ต้องมีระบบทําความสะอาดอากาศทีเหมาะสมและสามารถทําความสะอาดได้ในระดับทีปลอดภัย
จริ ง
o ต้องพิจารณาผลกระทบของสารปนเปื อนที มีปริ มาณเพียงเล็กน้อย เช่ น การเชื อมโลหะ ฟูมของ
โลหะ โดยทัว ไปฟูมของโลหะสามารถกรองออกไปได้โดยใช้วสั ดุกรอง แต่ออกไซด์ของก๊าซไนโตรเจน
นันไม่สามารถกรองออกไปได้ จึงกลับเข้ามากับอากาศทีหมุนเวียน ซึ งอาจทําให้ระดับของก๊าซนี เพิมขึน
เรื อยๆ จนถึงระดับทีเป็ นอันตรายได้
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ระบบนําอากาศหมุนเวียนกลับมาใช้ตอ้ งควบคู่ไปกับระบบตรวจติดตามคุณภาพอากาศซึ งสามารถเตือน
หรื อใช้สัญญาณได้อย่างถู กต้องแม่นยํา ช่ วยให้ดาํ เนิ นมาตรการแก้ไขหรื อควบคุ มการสะสมของสาร
ปนเปื อนในสิ งแวดล้อมการทํางานได้ทนั ที
3. การควบคุมปริมาณลมตามภาระโดยใช้ อุปกรณ์ ปรับความเร็วรอบ (Variable Speed Drive, VSD) หรือ
แดมเปอร์ แบบ Vortex (Vortex Damper)
3.1) อุปกรณ์ ปรับความเร็วรอบ
การประหยัดพลังงานไฟฟ้ าให้กบั มอเตอร์ พดั ลมในเครื องส่ งลมเย็นสามารถทําได้โดยการเปลียนแปลง
ความถีทางไฟฟ้ า (AC. Adjustable Frequency Drive) เพือให้มอเตอร์ ทาํ งานทีจุดประสิ ทธิ ภาพสู ง และส่ ง
ปริ มาณลมให้เพียงพอกับภาระทางความร้อนทีเกิดขึนจริ ง ณ ขณะนัน มอเตอร์ พดั ลมทีมีขายในท้องตลาด
ส่ วนมากจะเป็ นชนิ ดความเร็ วรอบคงที และจะมี ป ระสิ ทธิ ภาพสู ง ณ จุ ดทํางานที กาํ หนดไว้ ในขณะที
ในทางปฏิบตั ิ การทํางานของมอเตอร์ พดั ลมอาจจะมีบางช่วงทีตอ้ งทํางาน ณ จุดทํางานอืน เช่น ในวันทีมี
ภาระการทําความเย็นตํา พัดลมในเครื องส่ งลมเย็นไม่มีความจําเป็ นทีจะต้องส่ งปริ มาณลมเย็นออกมาให้
เท่ากับวันทีมีภาระการทําความเย็นสู ง ทังนี อุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบจะไปปรับเปลียนความถีทางไฟฟ้ า
ทําให้ความเร็ วรอบในการหมุนของมอเตอร์ พดั ลมเปลี ยนไปซึ งส่ งผลให้ปริ มาณลมมีการเปลี ยนแปลง
ตามไปด้วย ตามกฎพัดลม กล่าวคือ ความเร็ วรอบจะแปรผันโดยตรงกับอัตราการไหลเชิงปริ มาตร
หลักการทํางานของอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบอยูท่ ีความเร็ วรอบซิ งโครนัสของมอเตอร์ กระแสสลับจะถูก
กําหนดจากความถีของกระแสไฟสลับ และจํานวนขัวในขดลวดสเตเตอร์ ของมอเตอร์ ตามสมการ
RPM =

เมือ

RPM

f
P

120 × f
p

คือความเร็ วรอบต่อนาที
คือความถีทางไฟฟ้ า, เฮริ ซท์
คือจํานวนขัว (เลขคู่)

หมายเหตุ สําหรับมอเตอร์ แบบเหนียวนํานัน ความเร็ วรอบจะมีค่าตํากว่ามอเตอร์ แบบซิ งโครนัส
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รู ปที 1.6-18 แสดงการทํางานของอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบ
จากรู ปที 1.6-18 จะเห็นว่าตัวปรับเปลียนความถีจะไปปรับรู ปร่ างของกระแสไฟทีเข้ามอเตอร์ จากคลืนรู ป
ซายน์ไปเป็ นคลืนรู ปขันบันได
การใช้งานของอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบกับเครื องส่ งลมเย็นนันมีขอ้ ควรระวังอยูป่ ระการหนึ งโดยเฉพาะ
กับระบบเครื องส่ งลมเย็นทีมีการต่อระบบท่อส่ งลมเย็น กล่าวคือการทีพดั ลมนันจะต้องรักษาระดับความ
ดันสถิตทีระบบท่อลมต้องการให้ได้ ดังนันนอกเหนื อจากการรับรู ้ทางด้านความร้อนคือ อุณหภูมิแล้ว ตัว
ควบคุมอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบยังต้องรับรู ้ทางด้านกลคือความดันสถิตด้วย ซึ งจะเห็นตัวตังค่าความดัน
สถิ ตในระบบเป็ นตัวทําหน้าทีดงั กล่าว ทังนี ตําแหน่ งติดตังตัวตังค่าความดันสถิ ตนัน จะติดตังทีบริ เวณ
ปลายทางของท่อลมทีระยะ 2/3 หรื อ 3/4 ของความยาวท่อลม
การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบจะทําให้มอเตอร์ ทาํ งานตรงกับความต้องการทีแท้จริ งและในการใช้งาน
บางอย่างการติดตังอุปกรณ์ ดงั กล่าวจะช่ วยในการประหยัดพลังงานได้มากถึ ง50% นอกจากนัน การใช้
อุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบยังได้ประโยชน์อย่างอืนอีกด้วย เช่น Soft starting ทําให้มอเตอร์ สามารถหมุน
ด้วยรอบทีสูงขึนหากต้องการ รวมทังทําให้ตวั ประกอบกําลังดี ข ึนด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อเสี ยของการใช้
อุ ป กรณ์ ปรั บ ความเร็ วรอบก็ คื อการที อุป กรณ์ ดงั กล่ า วจะสร้ า งคลื นฮาร์ โมนิ คซึ ง อาจเป็ นอันตรายต่ อ
อุปกรณ์อืน ๆ ทีใกล้เคียงได้รวมทังอาจจะมีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของมอเตอร์ ถา้ ไม่มีการจํากัดการ
ใช้งานมอเตอร์ ทีความเร็ วรอบตํา
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บอากาศ

รู ปที 1.6-19 แสดงการใช้งานของอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบกับเครื องส่ งลมเย็น

รู ปที 1.6-20 แสดงอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบ
3.2) แดมเปอร์ แบบ Vortex หรือ ใบปรับลมขาเข้ า
การใช้แดมเปอร์ แบบ Vortex ควบคุมการไหลของอากาศทางขาเข้าในพัดลมก็เป็ นอีกวิธีหนึ งในการปรับ
ปริ มาณการไหลของอากาศให้สัมพันธ์กบั ภาระความร้อนทีเกิดขึนจริ ง รวมทังช่วยทําให้พดั ลมทํางาน ณ
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จุดทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งตลอดเวลา (ถ้าอัตราการไหลตําสุ ดทีตอ้ งการอยูท่ ีประมาณ 85% ของอัตราการไหล
สู งสุ ด) ในกรณี ทีอตั ราการไหลตําสุ ดนันตํากว่า 85% การใช้แดมเปอร์ แบบ Vortex ร่ วมกับมอเตอร์ แบบ
ปรับเปลียนรอบได้จะช่วยทําให้ช่วงการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของพัดลมกว้างมากขึน
แดมเปอร์ แบบ Vortex จะทําให้อากาศก่อนเข้าพัดลมมีทิศทางการหมุนตามทิศการหมุนของพัดลมโดย
การปรับมุมของใบปรับในตัวแดมเปอร์ และขนาดของการหมุน ทําให้สามารถควบคุ มปริ มาณอากาศที
เข้าสู่ พดั ลมได้ การติดตังแดมเปอร์ ประเภทนี จาํ เป็ นจะต้องทราบทิศทางการหมุนของพัดลมโดยดูจาก
ด้านมอเตอร์ (ด้านหลังใบพัด) ส่ วนทิศการหมุนของแดมเปอร์ แบบ Vortex ให้มองเข้าไปทีตวั แดมเปอร์
ทังนีแดมเปอร์ แบบ Vortex จะมีท งั แบบหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา
o แดมเปอร์ Vortex แบบทวนเข็ม เมือติดตังแล้ว หากมองเข้าไปจะเห็นพัดลมหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกา
โดยแขนของแดมเปอร์ หากหมุ นในทิศทางตามเข็มนาฬิ กาจะไปปิ ดแดมเปอร์ และหากหมุ นในทิศทวนเข็ม
นาฬิกาจะไปเปิ ดแดมเปอร์
o แดมเปอร์ Vortex แบบตามเข็มนาฬิ กา หากมองเข้าไปจะเห็ นพัดลมหมุ นในทิ ศตามเข็มนาฬิ กา
ในขณะทีการทํางานของแขนแดมเปอร์ จะตรงกันข้ามกับแดมเปอร์ แบบทวนเข็มนาฬิกา
o พัดลมทีหมุนตามเข็มนาฬิ กาจะใช้แดมเปอร์ Vortex แบบทวนเข็มนาฬิ กา ส่ วนพัดลมทีหมุ นทวน
เข็มนาฬิกาจะใช้แดมเปอร์ แบบตามเข็มนาฬิกา
อย่างไรก็ตาม ให้พึงระวังว่า แดมเปอร์ ประเภทนี มีจุดอ่อนเรื องความสกปรกและการทนต่อสภาวะกัด
กร่ อน ซึ งจะไปทําให้เกิดการอุดตันและเสี ยหายได้
การควบคุ มการทํางานของแดมเปอร์ จะอาศัยความดันสถิ ตในระบบท่อลมเป็ นตัวทําหน้าทีควบคุ มการ
ปรับเปลียนมุมและขนาดของการหมุน

รู ปที 1.6-21 แดมเปอร์ แบบ Vortex
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รู ปที 1.6-22
22 การติดตังแดมเปอร์ แบบ Vortex ทางขาเข้าพัดลม
4. การควบคุมปริมาณลมบริสุทธิkโดยใช้ หัววัดคาร์ บอนไดออกไซด์
1) แนวคิด
การควบคุ มปริ มาณลมบริ สุทธิ ให้เข้าสู่ บริ เวณปรับอากาศอย่างเหมาะสมเป็ นวิธีหนึ งในการช่วยลดภาระ
ความร้อนให้กบั ระบบปรับอากาศ โดยอากาศบริ สุทธิทีนาํ เข้า 1 ลบ.ฟุฟุตต่อนาที จะทําให้มีภาระความร้อน
เกิดขึนประมาณ 60-70 Btu/h ดังนัน หากเราสามารถนําเข้าลมบริ สุทธิ ในปริ มาณทีเหมาะสมต่
เหมาะสมต่อการรักษา
คุณภาพอากาศภายในอาคารก็จะช่วยในเรื องของการประหยัดพลังงานได้เป็ นอย่างมาก
แนวคิดของการควบคุมปริ มาณลมบริ สุทธิ โดยดูจากความต้องการของคนในบริ เวณปรับอากาศมีมานาน
แล้วประมาณเกื อบ 20 ปี แต่อุปสรรคสําคัญทีทาํ ให้ระบบดังกล่าวไม่นิยมนํามาใช้ในอดี ตเนื องจากไม่
คุม้ ค่าต่อการลงทุน ระบบมีความยุ่งยาก และตัวเซนเซอร์ ทีใช้ตรวจจับคาร์ บอนไดออกไซด์ยงั มีความไม่
แน่ นอนรวมทังมีราคาแพง แต่ในปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาํ ให้อุปสรรคต่างๆ ทีกล่าวมา
นันหมดไป
2) หลักการทํางาน
ระบบดั ง กล่ า วจะทํา งานโดยอาศัย ตัว ตรวจจับ คา
คาร์ร์ บ อนไดออกไซด์ ท ํา หน้ า ที ต รวจจับ ปริ มาณ
คาร์ บอนไดออกไซด์ทีมีอยู่ในบริ เวณปรับอากาศ ซึ งค่ามาตรฐานที ยอมรับได้ของปริ มาณความเข้มข้น
ของคาร์ บอนไดออกไซด์จะต้องสู งกว่าเมือเทียบกับอากาศด้านนอกไม่เกิน 700 ppm จากนันจะส่ งข้อมูล
ไปทีตวั ควบคุมซึ งจะไปควบคุมการทํางานของพัดลมดู
ดลมดูดอากาศหรื อพัดลมระบายอากาศ หากระดับความ
แตกต่างของความเข้มข้นของคาร์ บอนไดออกไซด์สูงเกิ น 700 ppm พัดลมก็จะทํางานไปเรื อย ๆ จนกว่า
ค่าความเข้มข้นจะมีค่าตํากว่า 700 ppm
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รู ปที 1.6-23 ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ทีเปลียนแปลงไป
นแปลงไปเมื
เมือมีการนําปริ มาณ
ลมบริ สุทธิ เข้ามาต่อคนเพิมขึนหรื อลดลง
3) การใช้ งาน
การใช้ตวั ตรวจจับคาร์ บอนไดออกไซด์จะเหมาะอย่างยิงสําหรับบริ เวณทีมีการเปลียนแปลงปริ มาณคน
อย่างสู ง โดยเฉพาะอย่างยิงในบริ เวณชุ มนุ มชนขนาดใหญ่ วิธีดงั กล่าวได้รับการยอมรับในการกําหนด
ความหนาแน่นของการอยูอ่ าศัยในอาคารปรับอากาศ เพือควบคุมการระบายอากาศ ทังนี บริ เวณทีมีพืนที
และปริ มาตรสู ง ค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์จะเพิมขึนอย่างต่อเนื อง ตัวตรวจจับจะต้อง
ใช้เวลาเล็กน้อยในการตอบสนองต่อกา
การเปลี
รเปลี ยนแปลงทีเกิ ดขึนในบรรยากาศ เมือจํานวนคนเปลี ยนไป
ระบบระบายอากาศก็จะสามารถรักษาระดับคุณภาพอากาศภายในไว้ได้ สิ งทีเป็ นประโยชน์อย่างยิง ในการ
ใช้ตวั ตรวจจับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ก็คือการทีระบบระบายอากาศสามารถทีจะรับมือกับสภาพการ
เปลียนแปลงจํานวนคนและตอบส
นวนคนและตอบสนองได้
นองได้อย่างถูกต้อง ซึ งจะช่วยทังในเรื องการประหยัดพลังงานและให้
การระบายอากาศทีดีในช่วงทีเกิดความต้องการสู งสุ ด ผลเสี ยของตัวตรวจจับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์อยู่
ทีตวั ตรวจจับนันมักจะตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซเฉพาะในตําแหน่งทีติดตังเท่านัน ซึ งหากตําแหน่ ง
การติ ดตังไม่เหมาะสม ปริ มาณความเข้มข้นของก๊ าซจะไม่สามารถนํามาใช้เป็ นตัวแทนของค่าความ
เข้มข้นทังบริ เวณได้ หากติดตังตัวตรวจจับใกล้บริ เวณทางเข้าหรื อบริ เวณมุมสุ ดของห้อง ค่าความเข้มข้น
ทีได้อาจจะสู งหรื อตําเกิ นไป ตัวตรวจจับทีติดตังในท่อลมกลับจะได้ค่าเฉลี ยของความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในลมกลับภายในท่อ แต่จะไม่ได้รวมเอาทังสภาวะทีแท้จริ งของห้อง การลัดวงจร
ของการไหลของลม และความเข้มข้นของก๊าซในอากาศทีกาํ ลังไหลซึ มผ่านประตูและหน้าต่างเข้าไปด้วย
ดังนันจํานวนตัวตรวจจับและตําแหน่ งทีติดตังจึงเป็ นหัวใจสําคัญในวิธีการนี และอาจจะทําให้ไปเพิม
ต้นทุนในระบบและค่าการบํารุ งรักษาด้วย
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ตารางที 1.6-9 จํานวนตัวตรวจจับทีแนะนําเพือใช้ในอาคารลักษณะต่าง ๆ
ลักษณะของอาคาร
1. บริ เวณเดียว โซนเดียว
พืนทีนอ้ ยกว่า 450 ตร.ม.
2. บริ เวณเดียว โซนเดียว
พืนทีมากกว่า 450 ตร.ม.

ตัวตรวจจับระบบปรับอากาศหรือเครื องส่ งลมเย็น
1 ชุ ด
มากกว่ า 1 ชุ ด
1 ตัว
1 ตัวต่อ 1 ชุด
จํานวนตัวเท่าทีตอ้ งการ แต่
1 ตัว ไม่ควรครอบคลุม
พืนทีมากกว่า 450 ตร.ม.
1 ตัว ติ ดตังในบริ เวณที มี
ปั ญหามากทีสุด
1 ตัว ต่อบริ เวณ

1 ตัวต่อ 1 ชุด แต่ไม่เกิน
450 ตร..ม. ต่อ 1 ตัว

1 ตัว ต่อ 1 ชุด
3. หลายบริ เวณ โซนเดียว พืนที
รวมกันน้อยกว่า 450 ตร.มม.
4. หลายบริ เวณ โซนเดียว พืนที
1 ตัวต่อ 1 ชุด
รวมกันมากกว่า 450 ตร.ม..
5. หลายบริ เวณ หลายโซน
1 ตัว ต่อ โซน
1 ตัว ต่อ โซน
หมายเหตุ ลักษณะอาคารในทีน ี จะขึนอยูก่ บั วิธีการคํานวณภาระการทําความเย็น

รู ปที 1.6-24 แสดงตัวตรวจจับและส่ งข้อมูลก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ท งั แบบติดตังในท่อลมและติดผนัง

รู ปที 1.6-25
25 แสดงชุดตรวจวัดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์แบบพกพา

62-141

บทที 1 ความรู ้พืนฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรั
งานใน
บอากาศ

รู ปที 1.6
1.6- 26 แสดงอุปกรณ์ควบคุมการทํางานของพัดลม

รู ปที 1.6- 27 การใช้งานร่ วมกันระหว่างตัวตรวจจับกับอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบในเครื องส่ งลมเย็น
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1.7 เทคโนโลยีการอนุรักษ์ พลังงานในระบบปรับอากาศ
1.7.1 เทคโนโลยีการลดความชืนด้ วยฮีทไปป์ (Heat Pipe Dehumidification)
1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี (1)
ฮีทไปป์ คือ อะไร
ฮีทไปป์ คือ อุปกรณ์ทีใช้ในการแลกเปลียนความร้อนหรื อส่ งถ่ายความร้อนได้โดยไม่ตอ้ งใช้พลังงานจาก
ภายนอก ส่ วนประกอบของฮีทไปป์ จะเป็ นท่อโลหะทีปิดหัวท้ายภายในเป็ นสุ ญญากาศที มีสารทํางาน
(Working Fluid) บรรจุอยูภ่ ายใน ซึ งมักจะเป็ นสารทําความเย็น (Refrigerant) ฟรี ออน 22 หรื อ 134a การ
ทํางานของฮีทไปป์ อาศัยหลักการเปลียนสถานะจากการระเหยและควบแน่นร่ วมกับแรงโน้มถ่วงของสาร
ทํางาน โดยไม่ใช้พลังงานจากภายนอก (Passive) กล่าวคือสารทํางานในท่อด้านทีตาํ กว่าเมือได้รับความ
ร้อนก็จะระเหยเป็ นไอลอยขึนอีกด้านทีสูงกว่าแล้วคายความร้อนออก ทําให้ไอของสารทํางานมีอุณหภูมิ
ลดลงถึงจุดควบแน่น แล้วกลายเป็ นของเหลวตกลงสู่ ดา้ นทีตาํ กว่าอีกครัง และด้วยเหตุน ีจึงเรี ยกด้านทีอยู่
ตํากว่าว่าด้านระเหย (Evaporation Section) และเรี ยกด้านทีอยู่สูงกว่าว่าด้านควบแน่ น (Condensation
Section) ดังแสดงในรู ปที 1.7- 1
A traditional heat pipe is a hollow
cylinder filled with a vaporizable
liquid.

D

C

A. Heat is absorbed in the evaporating
section.
B. Fluid boils to vapor phase.
C. Heat is released from the upper part
of cylinder to the environment;
vapor condenses to liquid phase.
D. Liquid returns by gravity to the
lower part of cylinder (evaporating
section).

B
A

รู ปที 1.7-1 โครงสร้างภายในของฮีทไปป์

(1)

การใช้ ฮีทไปป์ ในการลดความชืS น
ฮี ท ไปป์ สามารถใช้ใ นการลดความชื น ในระบบปรั บ อากาศ โดยการติ ดตัง ฮี ท ไปป์ คร่ อ มคอยล์ เ ย็น
(Cooling Coil) ของระบบปรับอากาศ ฮีทไปป์ ทีติดตังจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรก เรี ยกว่า ส่ วนให้ความ
เย็นเบืองต้น (Precool Heat Pipe Section) ซึ งอยูท่ างช่องลมเข้าก่อนทีทีจะผ่านคอยล์เย็น เมืออากาศร้อน
ผ่า นฮี ทไปป์ ส่ วนนี อากาศร้ อนก็จะถ่ ายเทความร้ อนให้แก่ ฮีท ไปป์ อากาศที ผ่า นไปยัง คอยล์เย็นจึ ง มี
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อุ ณหภูมิล ดลงกว่าปกติ ทําให้คอยล์เย็นทํางานได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพเนื องจากไอนํากลัน ตัวได้มาก
อุณหภูมิของอากาศทีผา่ นคอยล์เย็นจะเย็นกว่าเครื องปรับอากาศทัว ไป (Overcooled Air)
ในขณะทีฮีทไปป์ ส่ วนแรกรับพลังงานจากลมร้ อน สารทําความเย็นภายในตัวฮีทไปป์ จะระเหยและพา
ความร้อนทีได้รับจากอากาศร้อนนันไปยังฮีทไปป์ ส่ วนทีสอง (Reheat Heat Pipe Section) เมืออากาศจาก
คอยล์เย็นผ่านฮี ท ไปป์ ส่ วนที สอง ก็จะได้รับ ความร้ อนจากฮี ทไปป์ ส่ วนนี ทําให้อากาศที ผ่านระบบมี
อุณหภูมิทีพอเหมาะ
ขันตอนทังหมดเกิดขึนโดยไม่อาศัยพลังงานจากภายนอก และผลทีได้คือ เครื องปรับอากาศสามารถดึงเอา
ความชืนออกจากอากาศได้สูงถึง 50%-100% ของระบบปกติ

Precool

Reheat
Increased Condensate

รู ปที 1.7-2 ระบบลดความชืนด้วยฮีทไปป์

(1)

2. การใช้ ทดแทนเทคโนโลยีเดิม
การควบคุ มความชืนในระบบปรับอากาศโดยทัว ไปจะใช้คอยล์เย็นเพือทําหน้าทีในการดึ งความชืนออก
จากอากาศ โดยอากาศภายนอกทีร้อนชืนเมือผ่านคอยล์เย็นก็จะคายความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) ทํา
ให้อุณหภูมิตาํ ลง ถ้าคอยล์เย็นมีอุณหภูมิตาํ กว่าจุดกลัน ตัวของไอนํา (Dew Point) ไอนําบางส่ วนจะคาย
ความร้อนแฝง (Latent Heat) พร้อมทังควบแน่นเป็ นหยดนํา ในกรณี น ี อากาศทีผา่ นการดึงความชืนออก
แล้วจะเย็นจัด (Overcooled Air) ไม่เหมาะสมทีจะส่ งผ่านเข้าไปยังพืนทีทาํ งานได้ จึงต้องใช้ขดลวดไฟฟ้ า
หรื อท่อแก๊สร้อนทําให้อุณหภูมิสูงขึนกว่าเดิม เพือให้ได้อากาศทีอุณหภูมิสบาย (Comfortable Air) ทําให้
ต้องใช้พ ลัง งานสู ง เพื อ ทํา ให้ อากาศเย็น และร้ อนในภายหลัง ดัง แสดงในรู ป ที 1.7-3 และแผนภู มิ
Psychrometric ในรู ปที 1.7-4
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รู ปที 1.7-33 แสดงการลดความชืนในระบบปรับอากาศทัว ไป (1)
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รู ปที 1.7-4 แผนภูมิ Psychrometric ของการลดความชืนในระบบปรับอากาศทัว ไป (2)
เมือเปรี ยบเทียบกับระบบเดิม การติดตังฮีทไปป์ จึงสามารถลดความชืนของอากาศ โดยไม่ตอ้ งใช้พลังงาน
ในการลดอุณหภูมิอากาศให้เย็นกว่าปกติ (Overcool) เพือดึ งความชื น และไม่ตอ้ งใช้ไฟฟ้ าหรื อพลังงาน
ความร้อนในการเพิมอุณหภูมิของอากาศ (Reheat) ให้เป็ นไปตามทีตอ้ งการ ดังแสดงในรู ปที 1.7-5 และ
แผนภูมิ Psychrometric ในรู ปที 1.7-6
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รู ปที 1.7-5 แสดงการลดความชืนด้วยฮีทไปป์

(1)
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รู ปที 1.7-6 แผนภูมิ Psychrometric ของการลดความชืนด้วยฮีทไปป์

(2)

3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน
จากข้อมูลกรณี ศึกษาการติดตังในต่างประเทศ (3) และกรณี ศึกษาในประเทศไทย (4) การลดความชื นด้วย
ฮี ทไปป์ สามารถลดการใช้พ ลังงานที ใช้ใ นกระบวนการลดความชื นของอากาศที เติ มเข้าสู่ ระบบปรั บ
อากาศ ได้ป ระมาณ 30%-50%
% เมื อ เที ย บกับ ระบบลดความชื น เดิ ม ที ท ํา ให้ อ ากาศเย็น ลงกว่ า ปกติ
(Overcool) และใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าหรื อพลัง งานคว
งานความร้
ามร้ อนในการเพิ ม อุ ณหภู มิ ข องอากาศในภายหลัง
(Reheat)
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ทังนี ศกั ยภาพการประหยัดพลังงานสามารถแสดงให้เห็นได้ดงั กรณี ตวั อย่างการติดตังระบบลดความชื น
ด้วยฮีทไปป์ กับระบบปรับอากาศของโรงพยาบาล (6) เพือต้องการควบคุมสภาวะอากาศในพืนทีห้องผ่าตัด
ให้อยูท่ ี 22 oC 50% RH โดยระบบลดความชืนด้วยฮีทไปป์ สามารถให้ผลประหยัดเมือเทียบกับระบบเดิม
ทีใช้การทําความเย็นและการใช้ขดลวดให้ความร้อนด้วยไฟฟ้ าขนาด 3.5 kW ดังนี
Cooling Coil
5.5 ตัน

Cooling Coil
4.6 ตัน
Heat Pipe

Electric Heater
3.5 kW

C 80.2/69.6
C

ระบบเดิ มทีใช้ Electric Heater

รายละเอียด

อากาศเข้า (oFDB/oFWB)
PRECOOL อากาศออก (oFDB/oFWB)
ปริ มาณการถ่ายเทความร้อน (Btu/h)
กําลังไฟฟ้ าทีใช้ (kW)
อากาศเข้า (oFDB/oFWB)
COOLING อากาศออก (oFDB/oFWB)
COIL

REHEAT

ขนาดทําความเย็น (Btu/h)
กําลังไฟฟ้ าทีใช้ (kW)
อากาศเข้า (oFDB/oFWB)
อากาศออก (oFDB/oFWB)
ขนาดทําความร้อน (Btu/h)
กําลังไฟฟ้ าทีใช้ (kW)
กําลังไฟฟ้ าทีใช้ รวม (kW)
กําลังไฟฟ้ าทีประหยัดได้ (kW)

60.8/54.1

51/50

C 70.5/66.6
C

Precooled

51/50

ห้ องผ่าตัด
22 oC / 50% RH

Reheat

60.8/54.1

Reheat

ห้ องผ่าตัด
22 oC / 50% RH

80.2/69.6

ระบบทีติดตัง& Heat Pipe

การปรับอากาศและควบคุมความชืน
ระบบเดิมทีตดิ ตัง ระบบทีตดิ ตัง Heat Pipe
Heater
80.2 / 69.6
70.5 / 66.6
11,807 (0.98 Ton)
80.2 / 69.6
70.5 / 66.6
51 / 50
51 / 50
66,511 (5.5 Ton)
6.6
51 / 50
60.8 / 54.1
11,807 (0.98 Ton)
3.5
10.1
-

54,704 (4.6 Ton)
5.5
51 / 50
60.8 / 54.1
11,807 (0.98 Ton)
5.5
4.6 (46%)
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พลังงานทีประหยัดได้เท่ากับพลังงานทีลดลงในการทําความเย็นและพลังงานทีลดลงในการให้ความร้อน
กับอากาศ ซึ งรวมกันได้เท่ากับ 4.6 kW หรื อคิดเป็ นประมาณ 46% เมือเทียบกับระบบเดิม
4. สภาพทีเ หมาะสมกับการใช้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีก ารลดความชื นด้วยฮี ทไปป์ เหมาะสําหรั บโรงงานอุ ตสาหกรรมหรื ออาคารปรั บอากาศที
ต้องการควบคุมความชืนในพืนทีหรื อกระบวนการผลิตให้อยูใ่ นช่วงความชื นสัมพัทธ์ 40%-60%RH เพือ
ทดแทนระบบควบคุมความชืนเดิมทีมีการใช้พลังงานสู ง โดยสามารถออกแบบติดตังฮีทไปป์ เข้ากับคอยล์
เย็นของเครื องเติมอากาศ (Fresh Air Unit) หรื อเครื องส่ งลมเย็น (Air Handling Unit) ระบบปรับอากาศได้
ทันที และยกเลิกการใช้ขดลวดความร้อนในการเพิมอุณหภูมิของอากาศ
ในกรณี
นกรณี ออกแบบติดตังระบบปรับอากาศใหม่การใช้ระบบฮีทไปป์ ในการลดความชืนก็จะช่วยให้ลดขนาด
คอยล์เย็นลงได้ เนืองจาก Cooling Load ทีลดลง จากการ Precool อากาศด้วยฮีทไปป์

รู ปที 1.7-7 แสดงการติดตังฮีทไปป์ กับคอยล์เย็นของเครื องเติมอากาศ (1)
5. กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี (3) (5) (6)
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารทีสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน ี ได้แก่
• โรงงานผลิตชินส่ วนเครื องจักร
• โรงงานผลิตชินส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
• โรงงานผลิตอาหาร
• โรงงานผลิตยา
• ห้องเก็บผลิตภัณฑ์
• ห้องควบคุมกระบวนการผลิต (Control Room)
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•
•
•
•

ห้องเครื องมือสื อสาร (Communication Room)
ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล
ห้องพักของโรงแรม
ฯลฯ

6. ราคาของเทคโนโลยี
จากข้อมูลของผูจ้ าํ หน่ ายในประเทศไทย ราคาเฉลี ยของอุปกรณ์ รวมการติดตังของฮีทไปป์ ซึ งติดตังกับ
คอยล์เย็นของเครื องส่ งลมเย็นหรื อเครื องเติมอากาศของระบบปรับอากาศ จะอยูท่ ีประมาณ 15,000 บาท
ต่อตันความเย็น โดยมีอายุใช้งานประมาณ 20 ปี
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี
จากข้อมูลจากกรณี ศึกษาในต่างประเทศ (3) และกรณี ศึกษาการติดตังใช้ระบบลดความชืนด้วยฮีทไปป์ ใน
ประเทศไทย (4) เทคโนโลยีการลดความชืนด้วยฮีทไปป์ สามารถให้ผลประหยัดซึ งมีระยะเวลาคืนทุน
ประมาณไม่เกิน 1 ปี
8. ผลกระทบต่ อสิ งแวดล้ อม
เนืองจากฮีทไปป์ เป็ นท่อปิ ดและไม่มีส่วนเคลือนที มีโอกาสน้อยมากทีจะเกิดการรัวไหลของสารทําความ
เย็นออกสู่ สิ งแวดล้อม อย่างไรก็ตามผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ได้เปลียนมาใช้สารทําความเย็น R-134a
ทดแทน R-22 ในการผลิตฮีทไปป์ เพือให้เป็ นไปตามพิธีสารมอนทรี ออลในการควบคุมปริ มาณการใช้
สารทําความเย็นทีมีผลต่อการทําลายโอโซนในชันบรรยากาศ
9. ความแพร่ หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย
จากการตรวจสอบกับผูจ้ าํ หน่ายและฐานข้อมูลโรงงานอาคารควบคุ มของ พพ. ประมาณการว่ามีการนํา
เทคโนโลยีการลดความชืนด้วยฮีทไปป์ ไปประยุกต์ใช้แล้วกับสถานประกอบการประมาณไม่เกิน 4% ของ
จํานวนสถานประกอบการทีสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน ีได้ (ประมาณ 101 แห่งจาก 2,223 แห่ง)
โดยเมือพิจารณากลุ่มเป้ าหมายการใช้เทคโนโลยีน ี ในกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารทีมีศกั ยภาพแล้วพบว่า
เทคโนโลยีน ี สามารถขยายผลในสถานประกอบการทีมีการใช้พลังงานรวมกันประมาณ 472 ktoe ตาม
ข้อมูลการใช้พลังงานของประเทศในปี 2549 (7) และจากการประมาณการในกรณี ที 20% ของสถาน
ประกอบการที มีศกั ยภาพเหล่ านี นาํ เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จะทําให้เกิ ดผลประหยัดพลังงานให้กบั
ประเทศได้ปีละประมาณ 756 ล้านบาท

70-141

บทที 1 ความรู ้พืนฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

10. ตัวอย่ างกรณีศึกษา (4)
กรณีศึกษา:
ประเภทโรงงาน:
การใช้เทคโนโลยี:

โรงงานบริษัท กุลธร เคอร์ บี จํากัด (มหาชน)
ผลิตคอมเพรสเซอร์
ติดตังฮีทไปป์ ทดแทนเครื องลดความชืนเดิมแบบ Desiccant ซึ งใช้ Steam Coil
ในระบบเติมอากาศเข้าสู่ ระบบปรับอากาศแบบส่ วนกลางในห้องประกอบ
คอมเพรสเซอร์
เงินลงทุน:
750,000 บาท (เครื องเติมอากาศใหม่พร้อมฮีทไปป์ ขนาด 84,000 Btu/hr)
ผลประหยัดพลังงาน: ไฟฟ้ า 548,424 kWh/ปี
ค่าพลังงานทีประหยัดได้: 1,371,060 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอืนทีประหยัดได้:
ระยะเวลาคืนทุน:
0.55 ปี

กรณีศึกษา:
ประเภทโรงงาน:
การใช้เทคโนโลยี:

โรงงานบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)
ผลิตบะหมีก ึงสําเร็ จรู ป
ติดตังฮีทไปป์ เพือลดความชื นทีคอยล์เย็นของระบบปรับอากาศแบบส่ วนกลาง
ห้องผสมเครื องปรุ งบะหมีก ึงสําเร็ จรู ปใส่ ซอง ทดแทนการระบบลดความชืน
เดิม ซึ งใช้การลดอุณหภูมิของอากาศ และใช้ขดลวดให้ความร้อนด้วยไฟฟ้ า
เงินลงทุน:
1,140,000 บาท (เครื องปรับอากาศใหม่พร้อมฮีทไปป์ 28,500 Btu/hr x 4 ชุด)
ผลประหยัดพลังงาน: ไฟฟ้ า 673,344 kWh/ปี
ค่าพลังงานทีประหยัดได้: 1,683,360 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอืนทีประหยัดได้:
ระยะเวลาคืนทุน:
0.68 ปี
11. แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง

(1) Wrap-Around Dehumidifier Heat Pipes, Heat Pipe Technology, Inc.
(2) เอกสารประกอบการนําเสนอ What are Heat Pipes, Heat Pipe Technology, Inc., Natural Green
Innovation.
(3) Why Heat Pipes? Case Summaries, Heat Pipe Technology, Inc.
(4) กรณี ศึกษา 013 การใช้ฮีทไปป์ เพือประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ, กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน, 2547
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(5) เอกสารประกอบการนําเสนอ ระบบปรับอากาศ และ ระบบควบคุมความชืน สําหรับโรงแรมกับการ
ประหยัดพลังงาน, บริ ษทั เนเชอรัล กรี น อินโนเวชัน จํากัด
(6) เอกสารประกอบการนําเสนอ ระบบปรับอากาศ และระบบควบคุมความชืน สําหรับห้องผ่าตัดกับการ
ประหยัดพลังงาน, บริ ษทั เนเชอรัล กรี น อินโนเวชัน จํากัด
(7) รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
1.7.2 เทคโนโลยีการลดความชืนด้ วยสารดูดความชืนเหลว (Liquid Desiccant Dehumidification)
1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี (1) (2)
เทคโนโลยีการลดความชืนด้วยสารดูดความชืนเหลวอาศัยการทํางานของสารละลายของสารดูดความชืน
ในการดึงความชืนออกจากอากาศ โดยสามารถควบคุมความชืนของอากาศได้ในระดับความชืนสัมพัทธ์
ตํากว่า 40% RH ในช่วงอุณหภูมิประมาณ 22 + 1°C โดยระบบลดความชื นด้วยสารดูดความชืนเหลวจะ
ประกอบด้วย 3 ส่ วนหลัก คือ ส่ วนดูดความชื น (Collection Section), ส่ วนคายความชืน (Regeneration
Section) และส่ วนปั_ มความร้อน (Heat Pump Section) ดังแสดงในรู ปที 1.7-8

รู ปที 1.7-8 แสดงส่ วนประกอบของระบบลดความชืนด้วยสารดูดความชืนเหลว
• ส่ วนดูดความชืน (Collection Section) จะดูดอากาศทีตอ้ งการลดความชืนผ่านส่ วนดูดความชืน ทีมี
สารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ซึ งไหลผ่าน Heat Exchanger ฝังเย็นและได้รับการถ่ายเทความเย็นจาก
Heat Exchanger จนมีอุณหภูมิตาํ พ่นกระจายเป็ นละอองฝอยอยูใ่ นส่ วนดูดความชืน เมืออากาศทีตอ้ งการ
ลดความชื นสัมผัสกับสารละลายลิ เทียมคลอไรด์ (LiCl) ตัวสารละลายลิ เทียมคลอไรด์ (LiCl) ก็จะดูด
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ความชืนในอากาศไว้พร้อมๆกับถ่ายเทความเย็นจากสารละลายให้แก่อากาศ จึงทําให้อากาศทีผา่ นส่ วนดูด
ความชื นมีคุณสมบัติแห้งและเย็น สารละลายลิเทียมคลอไรด์ ( LiCl ) ทีดูดความชืนไว้ก็จะไหลลงมายัง
ถาดรองรับ และไหลวนจากด้านดูดความชืนไปยังส่ วนคายความชืน (Regeneration Section)
• ส่ วนคายความชืน (Regeneration Section) จะมีป_ั มซึ งทําหน้าทีดูดสารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl)
ไหลผ่าน Heat Exchanger ฝังร้อน และได้รับการถ่ายเทความร้อนให้สารละลายลิเทียมคลอไรด์ ( LiCl )
จนมีอุณหภูมิสูงขึน หลังจากนันจะพ่นเป็ นละอองฝอยลงในด้านคายความชืน และเครื องจะดูดอากาศจาก
ภายนอกมาผ่าน Pre-Heat Coil ของส่ วนปั_ มความร้อน เพือทําให้อุณหภูมิของอากาศสู งขึน เมืออากาศจาก
ภายนอกสัม ผัสกับสารละลายลิ เที ย มคลอไรด์ (LiCl) ด้านคายความชื น อากาศจากภายนอกก็จะพา
ความชื นทีเกาะอยู่ทีสารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ออกไปด้วย สารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ที
คายความชืนออกก็จะไหลวนกลับไปยังด้านดูดความชืนเพือทําการดูดความชืนต่อไป
• ส่ วนปัw มความร้ อน (Heat Pump Section) จะเป็ นส่ วนทีทาํ หน้าทีควบคุมการทํางานของนํายา R-22
เพือให้เกิดการถ่ายเทความร้อนและความเย็นให้แก่ Heat Exchanger ทังฝังร้อนและฝังเย็นซึ งจะนําไปใช้
ในการเพิมอุณหภูมิและลดอุณหภูมิของสารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) จึงเห็นได้วา่ กระบวนการต่างๆ
ของระบบลดความชืนด้วยสารดูดความชืนเหลวจะมีการใช้พลังงานหลักทีส่วนปั_ มความร้อนเท่านัน และ
ได้นาํ คุณสมบัติดา้ นความเย็นและความร้อนไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที จึงทําให้มีการใช้พลังงานที
น้อยกว่าระบบอืนๆ
2. การใช้ ทดแทนเทคโนโลยีเดิม (2) (3)
ในอดีตการออกแบบระบบควบคุมความชืนในระดับตํากว่า 40% RH โดยมีอุณหภูมิของห้องปรับอากาศ
ประมาณ 22 + 1 oC มีความจําเป็ นทีจะต้องใช้เครื องลดความชืน (Desiccant Dehumidifying Unit) ในการ
รักษาระดับความชื นภายในห้องให้ได้ตามต้องการ เนื องจากเครื องปรับอากาศโดยทัว ไปไม่สามารถดึ ง
ความชืนออกจากอากาศทีสภาวะดังกล่าว ดังนันเครื องปรับอากาศจึงทําหน้าทีในการเก็บความร้อนสัมผัส
ของห้องเท่านัน และความชืนทีเกิดขึนทังหมดจะถูกกําจัดโดยเครื องลดความชืนแต่เพียงอย่างเดียว
เครื องลดความชื นแบบเดิมทีนิยมใช้กนั จะเป็ นชนิ ดกงล้อดูดความชืน (Desiccant Wheel) ซึ งมีการใช้สาร
ดูดความชืน อาทิเช่น LiCl หรื อ Silica Gel และมีการใช้ Heater ซึ งอาจเป็ น Electric Heater หรื อ Steam
Heater ในการเพิมอุณหภูมิอากาศเพือไล่ความชืนออกจากสารดูดความชืน ซึ งต้องใช้พลังงานสู งมาก และ
ผลที ตามมา คื อ อากาศแห้ง ที ส่ งกลับสู่ ห้องจะมี อุณหภู มิสูง ขึนมาก (เพิมประมาณ 15 – 20°C จาก
อุณหภูมิหอ้ ง) จึงทําให้การออกแบบเครื องปรับอากาศจะต้องมีขนาดการทําความเย็นทีมากขึน เพือชดเชย
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ภาระความร้ อนที เกิ ดขึ นจากเครื องลดความชื น ดังนัน เทคโนโลยีในการควบคุ มความชื นแบบเดิ มจึ ง
จําเป็ นทีจะต้องสิ นเปลืองพลังงานเป็ นอย่างมาก (ดูรูป 1.7-9 และแผนภูมิ Psychrometric ในรู ป 1.7-10)

รู ปที 1.7-9 แสดงระบบลดความชืนด้วยกงล้อดูดความชืนซึ งใช้ Electric Heater

รู ปที1 .7-10 แผนภูมิ Psychrometric เปรี ยบเทียบสภาวะอากาศสําหรับระบบควบคุมความชืนแบบต่างๆ (3)
ในปั จ จุ บ ัน ได้มี ก ารพัฒ นาเทคโนโลยี สํ า หรั บ เครื อ งลดความชื น และอุ ป กรณ์ ล ดความชื น สํ า หรั บ
เครื องปรับอากาศ ซึ งสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมาก เทคโนโลยีใหม่ทีกล่าวถึงนี คือ เครื องลด
ความชื นแบบสารดูดซึ มเหลว (Liquid Desiccant) ซึ งใช้สารดูดความชื นชนิ ดสารละลายลิเทียมคลอไรด์
(LiCl) ในการดึงความชื นและลดอุณหภูมิของอากาศไปพร้อมกัน ข้อได้เปรี ยบอย่างยิงของเทคโนโลยีน ี
คือ การออกแบบใช้งานร่ วมกับระบบปั_ มความร้อนทําให้การใช้พลังงานของตัวเครื องเหลือเพียง 1 ใน 3
เมื อ เปรี ย บเที ย บกับ เทคโนโลยี เดิ ม อากาศที ผ่า นการดึ ง ความชื นออกจะมี คุ ณสมบัติ แห้ ง และเย็น มี
อุณหภูมิตาํ กว่าอุณหภูมิก่อนเข้าเครื องลดความชืนประมาณ 5-7°C จึงทําให้ขนาดของเครื องปรับอากาศที
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ใช้ท าํ ความเย็นให้แก่ ห้องมี ข นาดเล็ ก ลงได้ ซึ ง ช่ วยลดการใช้พ ลัง งานของทัง เครื องลดความชื นและ
เครื องปรับอากาศลงได้อย่างมาก
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน
จากข้อมูลกรณี ศึกษาในประเทศไทย (3) เทคโนโลยีการลดความชื นด้วยสารดูดความชืนเหลวสามารถลด
การใช้พลังงานในกระบวนการลดความชืนได้ประมาณ 50% เมือเทียบกับระบบลดความชืนเดิมทีใช้กง
ล้อดูดความชื น (Desiccant Wheel) และพลังงานไฟฟ้ า (Electric Heater) หรื อพลังงานความร้อน (Steam
Heater) ในการไล่ความชืนจากกงล้อดูดความชืน (Regeneration)
จากข้อมู ล ผลการติ ดตัง ใช้ง านของผูจ้ าํ หน่ า ย (2)(4) ในการนํา เทคโนโลยีก ารลดความชื นด้วยสารดู ด
ความชื นเหลวมาติดตังสําหรับห้องบรรจุอาหารอบแห้งทีผา่ นกระบวนการทําแห้งแบบ Vacuum Freeze
Drying เพือควบคุ มสภาวะอากาศของห้องดัง กล่ า วให้มีความชื นสัมพัทธ์ ทีต าํ มาก คื อ 30% RH ที
อุณหภูมิหอ้ ง 22.5 oC การเปรี ยบเทียบการลงทุนและการประหยัดพลังงานระหว่างระบบปรับอากาศและ
ควบคุมความชืนแบบเดิมกับแบบใหม่ ดังตารางต่อไปนี
รายละเอียดงบประมาณการลงทุน
1. ระบบ Air-Cooled Split Type (บาท)
2. เครื องลดความชืน (บาท)
งบประมาณการลงทุนทังหมด (บาท)
1. ระบบปรับอากาศ
ขนาดทําความเย็นรวม (Ton)
กําลังไฟฟ้ าทีใช้ (kW)
พลังงานไฟฟ้ าทีใช้ใน 1 เดือน (kWh/เดือน)
ค่ าใช้ จ่ายพลังงานไฟฟ้ า (บาท/เดือน)
2. ระบบควบคุมความชืน
พลังงานไฟฟ้ าทีใช้ (kW)
พลังงานไฟฟ้ าทีใช้ใน 1 เดือน (kWh/เดือน)
ค่ าใช้ จ่ายด้ านไฟฟ้ า (บาท/เดือน)
รวมค่ าใช้ จ่ายไฟฟ้ าทังหมด (บาท/เดือน)
รวมค่ าใช้ จ่ายไฟฟ้ าทังหมด (บาท/ปี )

ระบบ Liquid
Desiccant
1,250,000 (25 TR)
1,500,000
2,750,000

ระบบ Desiccant
Wheel
1,750,000 (35 TR)
1,350,000
3,100,000

25
37.5
27,000
74,250

35
52.5
37,800
103,950

10
15
10,800
29,700

25
18,000
49,500
123,750
1,485,000

70
50,400
138,600
242,550
2,910,600

45
32,400
89,100
118,800
1,425,600

ส่ วนต่าง
500,000
-150,000
350,000

หมายเหตุ: คิ ดค่ าใช้ จ่ายด้ านพลังงานไฟฟ้ าที 2.75 บาท/kWh, 24 ชัวโมง/วัน, 30 วัน/เดื อน, 1.5 kW/TR
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จากตารางข้ างต้ นสามารถจะเห็นได้ ว่าการใช้ ระบบลดความชื 9นด้ วยสารดูดความชื 9นเหลว สามารถลด
งบประมาณรวมในการลงทุนได้ ประมาณ 10% – 15% รวมทั9งยังสามารถลดค่ าใช้ จ่ายด้ านพลังงานไฟฟ้ า
ได้ มากถึง 50%
4. สภาพทีเ หมาะสมกับการใช้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการลดความชืนด้วยสารดูดความชืนเหลวเหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรื ออาคารปรับ
อากาศที ตอ้ งการควบคุ มความชื นในพืนที หรื อกระบวนการผลิ ตให้อยู่ในช่ วงความชื นสัมพัทธ์ ต าํ กว่า
40% RH เพือทดแทนระบบควบคุมความชืนแบบกงล้อดูดความชืนทีมีการใช้พลังงานสู ง
5. กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารทีสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน ี ได้แก่
• โรงงานผลิตและบรรจุอาหารอบแห้ง
• โรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง
• โรงงานผลิตภัณฑ์นม
• โรงงานผลิตยา
• โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก
• โรงงานผลิตชินส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
• โรงงานผลิตเคมีภณ
ั ฑ์
• ฯลฯ

รู ปที 1.7- 11 ระบบลดความชืนด้วยสารดูดความชืนเหลวทีติดตังในโรงงานผลิตยา (4)
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6. ราคาของเทคโนโลยี
ราคาของระบบลดความชืนด้วยสารดูดความชืนเหลว จะขึนอยูก่ บั ขนาดติดตังของระบบและประเภทการ
ติดตังใช้งาน โดยจากข้อมูลกรณี ศึกษาการติดตังในประเทศไทย (2) ค่าใช้จ่ายของการติดตังระบบจะอยูท่ ี
ประมาณ 400,000 – 600,000 บาทต่อขนาดอัตราการไหล 1,000 CFM
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี
จากข้อมูลจากกรณี ศึกษาในต่างประเทศ (1) และกรณี ศึกษาการติดตังในประเทศไทย (2) เทคโนโลยีการลด
ความชืนด้วยสารดูดความชืนเหลวสามารถให้ผลประหยัดซึ งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 – 5 ปี
8. ผลกระทบต่ อสิ งแวดล้ อม
เทคโนโลยีการลดความชืนด้วยสารดูดความชืนเหลว มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมตําอยูใ่ นระดับเดียวกับ
เครื องปรับอากาศทัว ไป และสารลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ซึ งเป็ นสารดูดความชืนเหลว เป็ นสารทีมีความ
เป็ นพิษต่อสิ งแวดล้อมตํา (ระดับใกล้เคียงกับเกลือโซเดียมคลอไรด์)
9. ความแพร่ หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย
จากการตรวจสอบกับผูจ้ าํ หน่ายและฐานข้อมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการว่ามีการนํา
เทคโนโลยีการลดความชื นด้วยสารดูดความชืนเหลวไปประยุกต์ใช้แล้วกับสถานประกอบการประมาณ
ไม่เกิน 3% ของจํานวนสถานประกอบการทีสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน ี ได้ (ประมาณ 40 แห่ งจาก
1,218 แห่ง)
โดยเมือพิจารณากลุ่มเป้ าหมายการใช้เทคโนโลยีน ี ในกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารทีมีศกั ยภาพแล้วพบว่า
เทคโนโลยีน ี สามารถขยายผลในสถานประกอบการทีมีการใช้พลังงานรวมกันประมาณ 472 ktoe ตาม
ข้อมูลการใช้พลังงานของประเทศในปี 2549 (5) และจากการประมาณการในกรณี ที 20% ของสถาน
ประกอบการที มีศกั ยภาพเหล่ านี นาํ เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จะทําให้เกิ ดผลประหยัดพลังงานให้กบั
ประเทศได้ปีละประมาณ 378 ล้านบาท
10. ตัวอย่ างกรณีศึกษา (3)
กรณีศึกษา:
ประเภทโรงงาน:
การใช้เทคโนโลยี:

โรงงานบริษัท โรงงานเภสั ชกรรมแอตแลนติค จํากัด
ผลิตยา
ติดตังระบบลดความชืนด้วยสารดูดความชืนเหลวชนิ ดใช้ป_ั มความร้อน ทํางา
ร่ วมกับระบบปรับอากาศของโรงงาน เพือควบคุมสภาพความดัน อุณหภูมิ และ
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ความชืนของพืนทีกระบวนการผลิต
เงินลงทุน:
600,000 บาท (เครื องลดความชืนด้วยสารดูดความชืนเหลวชนิดใช้ป_ั มความ
ร้อนขนาด 1,650 CFM)
ผลประหยัดพลังงาน: ไฟฟ้ า 40,248 kWh
ค่าพลังงานทีประหยัดได้: 110,688 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอืนทีประหยัดได้:
ระยะเวลาคืนทุน:
5.4 ปี
กรณีศึกษา:
ประเภทโรงงาน:
การใช้เทคโนโลยี:

โรงงานบริษัท ดัชมิลล์ จํากัด
ผลิตอาหารประเภทผลิตภัณฑ์นม
ติดตังระบบลดความชืนด้วยสารดูดความชืนเหลวชนิ ดใช้ป_ั มความร้อน ทํางาน
ร่ วมกับระบบเติมอากาศควบคุมความชืน (ฮีทไปป์ ) เพือควบคุมสภาพอุณหภูมิ
และความชืนภายในตูฉ้ ี ดพลาสติกสําหรับผลิตบรรจุภณั ฑ์ให้อยูใ่ นช่วงที
เหมาะสม
เงินลงทุน:
1,654,000 บาท (แบ่งเป็ น ค่าเครื องลดความชืนด้วยสารดูดความชืนขนาด 1,000
CFM 592,000 บาท, ค่าระบบเครื องเติมอากาศ 476,000 บาท, ค่าติดตังงาน
ระบบและค่าอุปกรณ์อืนๆ 586,000 บาท)
ผลประหยัดพลังงาน: ไฟฟ้ า 207,360 kWh/ปี
ค่าพลังงานทีประหยัดได้: 570,240 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอืนทีประหยัดได้:
ระยะเวลาคืนทุน:
2.9 ปี
11. แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง
(1) 1996 ASHRAE Handbook: HVAC System and Equipment, Chapter 22 Desiccant
Dehumidification and Pressure Drying Equipment.
(2) เอกสาร การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศและควบคุมความชืนระดับตําโดยใช้เทคโนโลยี
ใหม่, บริ ษทั เนเชอรัล กรี น อินโนเวชัน จํากัด
(3) กรณี ศึกษา 027 การใช้เครื องลดความชืนแบบสารดูดซึ มเหลว (Liquid Desiccant Dehumidifier), กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2547
(4) Newsletter, Dry-Cooling News, Spring 2004, Volume III, DryKor Inc.
(5) รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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1.7.3 เทคโนโลยีการบําบัดและปรับสภาพนํา ด้ วยโอโซน (Ozone Water Treatment)
1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี (3) (4)
โอโซน คือ อะไร
โอโซนเป็ นโมเลกุลทีประกอบไปด้วยออกซิ เจนสามอะตอม มีสัญลักษณ์ทางเคมีเป็ น O3 โอโซนเป็ นก๊าซ
ที ไ ม่ เ สถี ย รและสลายได้ด้ว ยตัว เอง โดยปกติ โ อโซนจะเกิ ด ขึ น ได้เ องตามธรรมชาติ จ ากการที รั ง สี
อัลตราไวโอเลตในแสงอาทิตย์ทาํ ให้โมเลกุลของออกซิ เจนในบรรยากาศชันสตาโตรสเฟี ยร์ ทีระดับความ
สู ง 15-50 กิโลเมตรเหนื อระดับนําทะเลแตกตัวออกเป็ นอะตอมของออกซิ เจนและไปทําปฏิกิริยารวมตัว
กับออกซิ เจนกลายเป็ นโอโซน ดังแสดงในรู ปที 1.7- 12
OXYGEN (O2)

OZONE(O3)
O2

+

ULTRAVIOLET
LIGHT

O1
o2

=

O3

OXYGEN ATOMS

รู ปที 1.7-12 การเกิดโอโซนตามธรรมชาติ (4)
นอกจากการเกิ ดขึ นเองตามธรรมชาติ แล้ว โอโซนยังสามารถเกิ ดขึ นได้จากการผ่านอากาศแห้งและมี
คุณสมบัติทีเหมาะสมเข้าไปยังสนามไฟฟ้ าแบบ Corona Discharge ทําให้ออกซิ เจนในอากาศบางส่ วน
แตกตัวเกิดอะตอมออกซิ เจน ซึ งจะรวมตัวกับออกซิ เจนเกิดเป็ นโอโซนได้ ดังแสดงในรู ปที 1.7- 13

Ground
Cooling Water
Ozone
Gas

o3

o3

o2

o2
o3

o2

Oxygen
Gas
Feed

Glass Dielectric
Variable High Voltage Electrode

High Voltage

รู ปที 1.7- 13 แสดงรู ปแสดงการเกิดโอโซนจากสนามไฟฟ้ าแบบ Corona Discharge (4)
โอโซนมีคุณสมบัติทีสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน ได้อย่างรุ นแรง สามารถทําลายเซลล์เนือเยือ ของเชื อ
โรคได้แบบเฉี ยบพลัน มีฤทธิในการฆ่าเชื อโรคได้เร็ วกว่าคลอรี น 3,125 เท่า
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การประยุกต์ ใช้ โอโซน
โอโซนได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น ใช้ปรับสภาพอากาศ เพือขจั
อขจัดกลินอับ และฆ่าเชื อ
โรค ใช้ประกอบกับเครื องทํานําดืม ใช้ประกอบการล้างผักผลไม้ และอาหารสด ใช้ในการแพทย์ เช่น ใช้
ฆ่าเชือโรคในห้องผ่าตัด ใช้บาํ บัดนําในสระว่ายนํา ใช้ในกระบวนการซักผ้า รวมถึงใช้เพือฆ่าเชื อโรคและ
ปรับสภาพนําในระบบนําระบายความร้อนสําหรับระบ
ระบบปรั
บปรับอากาศและกระบวนการผลิต
2. การใช้ ทดแทนเทคโนโลยีเดิม
โอโซนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการบําบัดและปรับสภาพนํา
เพื อ ลดค่ า ใช้จ่ า ยในการใช้ส ารเคมี เพื อ ฆ่ า เชื อ โรคหรื อปรั บ สภาพนํา และลดค่ า ใช้จ่า ยด้า นพลัง งาน
ดังต่อไปนี
• การใช้โอโซนในระบบนํ
ะบบนําระบายความร้อนของเครื องทํานําเย็น เพือฆ่าเชื อโรคและปรับสภาพนําซึ ง
เป็ นสาเหตุทีทาํ ให้เกิ ดการกัดกร่ อนและตะกรันในระบบแทนการใช้สารเคมีในการปรับสภาพนํา ระบบ
โอโซนเป็ นระบบที มีประสิ ทธิ ภาพสู งในการฆ่าเชื อโรคที อยู่ในนํา ทําให้ลดการใช้สารเคมี และความ
จําเป็ นในการโบลว์
ารโบลว์ดาวน์เพือรักษาคุณภาพนําของระบบหอระบายความร้อน และทีสําคัญช่วยลดการเกิด
ตะกรันทําให้เพิมประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลียนความร้อนของหอระบายความร้อน ส่ งผลให้สมรรถนะการ
ทําความเย็นของเครื องทํานําเย็นดีอยูต่ ลอดเวลา ทําให้การใช้พลังงานของระบบการทําความเย็นลดลง

รู ปที 1.7-14 การใช้สารเคมีและการโบลว์ดาวน์ในระบบนําระบายความร้อนสําหรับเครื องทํานําเย็น (1)
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รู ปที 1.7- 15 การใช้โอโซนในระบบนําระบายความร้อนสําหรับเครื องทํานําเย็น (1)
• การใช้โอโซนในกระบวนการซักผ้า ระบบโอโซนสามารถติดตังกับระบบเครื องซักผ้าทดแทนการใช้
นําร้อนและลดการใช้ผงซักฟอก ทําให้สามารถลดปริ มาณการใช้น าํ ผงซักฟอก สารเคมีและพลังงานทีใช้
ในการผลิตนําร้อนในระบบลงได้

รู ปที 1..7- 16 แสดงการใช้โอโซนในระบบเครื องซักผ้า (4)
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน
การใช้โอโซนในการบําบัดและปรับสภาพนํา มีศกั ยภาพในการประหยัดพลังงานดังนี
• กรณีการใช้ โอโซนในระบบนําระบายความร้ อนของเครืองทํานํา เย็น
จากข้อมูลการติดตังใช้งานระบบโอโซนกับระบบนําระบายความร้ อนของเครื องทํานําเย็นในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา(1) การใช้โอโซนสามารถเพิมประสิ ทธิ
ทธิ ภาพการแลกเปลียนความร้อน ทําให้ประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานของเครื องทํานําเย็นเพิมขึนประมาณ 10%-20% ช่วยลดปริ มาณการใช้สารเคมี ลดปริ มาณการ
ใช้น าํ และการโบลว์ดาวน์ น าํ ทิ ง ทังนี ไ ด้มี การสรุ ป แสดงผลการเปรี ย บเที ย บค่ า ใช้จ่า ยจากการติ ดตัง
โอโซนกับระบบระบายความร้อนของเครื องทํ
องทํานําเย็นกับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไว้ดงั นี

81-141

บทที 1 ความรู ้พืนฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ค่าไฟฟ้ าของระบบปรับ
สภาพ
ค่าสารเคมี
ค่าแรงงาน
ค่าใช้จ่ายจากการโบลว์
ดาวน์
ค่าก๊าซคลอรี น
ค่าไฟฟ้ าของระบบรวม
รวมค่ าใช้ จ่ายต่ อปี

การปรับสภาพด้ วยเคมี
$0

การปรับสภาพด้ วย
โอโซน
$2,592

ผลประหยัด
-$2,592 (-100%)

$18,613
$9,370
$45,360

$0
$2,808
$4,536

$18,613 (100%)
$6,562 (70%)
$40,824 (90%)

$6,120
$118,715
$198,168

$0
$47,479
$57,415

$6,120 (100%)
$71,236 (60%)
$140,753 (71%)

• กรณีการใช้ โอโซนในระบบซักผ้ า
จากข้อมูลการติดตังระบบโอโซนในระบบเครื องซักผ้าขนาดใหญ่ในต่างประเทศ (2)(3) และกรณี ศึกษาใน
ประเทศไทย (4) (5) การใช้โอโซนสามารถให้ผลทีชดั เจนในการลดขันตอนการซัก ปริ มาณการใช้น าํ ร้อน
ปริ ม าณการใช้ส ารเคมี แ ละผงซัก ฟอก ทํา ให้ล ดปริ ม าณการใช้เชื อ เพลิ ง สํ า หรั บ ผลิ ต นํา ร้ อนในการ
กระบวนการซักได้ประมาณ 80% ลดปริ มาณการใช้น าํ ได้ประมาณ 5%-20% และลดปริ มาณสารเคมี
สําหรับซักล้างได้ประมาณ 5%-30% นอกจากนีการซักผ้าทีใช้น าํ อุณหภูมิตาํ ลงยังส่ งผลต่อคุณภาพของผ้า
ทีซกั ด้วย
จากข้อมูลการวิจยั การใช้ระบบโอโซนกับระบบเครื องซักผ้าขนาดใหญ่กบั โรงแรมแห่งหนึงในประเทศ
ไทย (3) ได้แสดงผลประหยัดไว้ดงั นี
ตารางที 1.7-1 แสดงตัวอย่างเปรี ยบเทียบขันตอนการซักผ้าก่อนและหลังติดตังระบบโอโซน (3)
ขันตอน
1
2

ก่ อนติดตังระบบโอโซน
ซักล้างนําเปล่า (3 นาที)
ซักโดยใช้ผงซักฟอกและนําร้อน (20 นาที)

3
4
5

ซักล้างนําเปล่า (5 นาที)
ซักล้างนําเปล่า (5 นาที)
ซักล้างนําเปล่า (5 นาที)

หลังติดตังระบบโอโซน
ซักโดยใช้ผงซักฟอกและนําโอโซน (15
นาที)
ซักล้างนําโอโซน (3 นาที)
ซักล้างนําโอโซน (3 นาที)
-
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ตารางที 1.7-2 แสดงตัวอย่างเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายและผลประหยัดในการติดตังระบบโอโซน (3)
พลังงานทีประหยัดได้
เคมีภณ
ั ฑ์
ค่าไฟฟ้ า
ค่าก๊าซ LPG
สําหรับทํานําร้อน
ค่านํา
ค่ าใช้ จ่ายทังหมด

ค่ าใช้ จ่ายก่ อนติดตัง ค่ าใช้ จ่ายหลังติดตัง
(บาท/ปี )
(บาท/ปี )
698,979
412,807
471,061
229,948
166,688
76,851
1,413,579

63,718
706,474

ค่ าใช้ จ่ายทีลดลง
(บาท/ปี )
286,172
241,113
116,688

ผลการประหยัด
(%)
40.94
51.18
100

13,133
707,105

17.09
50.03

4. สภาพทีเ หมาะสมกับการใช้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการบําบัดและปรับสภาพนําด้วยโอโซนเหมาะสําหรับการติดตังใช้กบั โรงงานอุตสาหกรรม
หรื ออาคารทีใช้ระบบทําความเย็นแบบระบายความร้ อนด้วยนําเพือใช้ทดแทนระบบปรับสภาพนําด้วย
สารเคมี และเหมาะกับการติดตังกับกระบวนการซักล้างของโรงงานหรื ออาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
เพือทดแทนการใช้ผงซักฟอก สารเคมีและพลังงานความร้อน
5. กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารทีสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน ี ได้แก่
• อุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานผลิตอาหารและเครื องดืม
• อุตสาหกรรมสิ งทอ ในกระบวนการซักฟอกย้อม
• โรงงงานอุตสาหกรรมและอาคารทีใช้เครื องปรับอากาศ หรื อระบบทําความเย็นทีระบายความร้อน
ด้วยนํา
• อาคารโรงแรมและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทีมีกระบวนการซักผ้า
• ฯลฯ
6. ราคาของเทคโนโลยี
ราคาของระบบการบําบัดและปรับสภาพนําด้วยโอโซนจะขึนอยูก่ บั ขนาดและประเภทของการติดตังใช้
งาน โดยค่าใช้จ่ายของการติดตังระบบโอโซนสําหรับการปรับสภาพนําระบายความร้อน(1) จะอยูใ่ นช่วง
ประมาณ 850,000 – 2,500,000 บาท ($25,000 - $70,000) สําหรับหอระบายความร้อนขนาด 1,000 ตัน
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หรื อเฉลียประมาณ 1,250 บาท ($36) ต่อตัน สําหรับราคาของระบบโอโซนตามกําลังผลิตสําหรับช่วง 10
ถึง 3,700 กรัม/ช.ม. จะมีราคาอยูใ่ นช่วง 340,000 ถึง 10,200,000 บาท ($10,000 - $300,000)
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี
จากข้อมูลกรณี ศึกษาการติดตังใช้เทคโนโลยีการบําบัดและปรับสภาพนําด้วยโอโซนในประเทศไทย (1)
แสดงผลประหยัดซึ งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 – 5 ปี
8. ผลกระทบต่ อสิ งแวดล้ อม
เทคโนโลยีการบําบัดและปรับสภาพนําด้วยโอโซน ช่ วยควบคุ มคุ ณภาพนําระบายความร้ อน ทําให้ลด
ความถีและปริ มาณการใช้สารเคมีและนําเพือล้างทําความสะอาดระบบนําระบายความร้อน การใช้โอโซน
ในระบบซัก ผ้า ช่ วยลดปริ ม าณการใช้น าํ ลดปริ ม าณการใช้ผงซัก ฟอก สารเคมี และทํา ให้น าํ ทิ ง จาก
กระบวนการซักผ้ามีคุณภาพทีดีข ึนเป็ นผลดีต่อสิ งแวดล้อม
9. ความแพร่ หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย
จากการตรวจสอบกับผูจ้ าํ หน่ายและฐานข้อมูลโรงงานอาคารควบคุ มของ พพ. ประมาณการว่ามีการนํา
เทคโนโลยีการบําบัดและปรับสภาพนําด้วยโอโซนไปประยุกต์ใช้แล้วกับสถานประกอบการประมาณไม่
เกิ น 1% ของจํานวนสถานประกอบการทีสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน ี ได้ (ประมาณ 11 แห่ งจาก
2,972 แห่ง)
โดยเมือพิจารณากลุ่มเป้ าหมายการใช้เทคโนโลยีน ี ในกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารทีมีศกั ยภาพแล้วพบว่า
เทคโนโลยีน ี สามารถขยายผลในสถานประกอบการทีมีการใช้พลังงานรวมกันประมาณ 450 ktoe ตาม
ข้อมูลการใช้พลังงานของประเทศในปี 2549 (5) และจากการประมาณการในกรณี ที 20% ของสถาน
ประกอบการที มีศกั ยภาพเหล่ านี นาํ เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จะทําให้เกิ ดผลประหยัดพลังงานให้กบั
ประเทศได้ปีละประมาณ 1,441 ล้านบาท
10. ตัวอย่ างกรณีศึกษา (1)
กรณีศึกษา:
ประเภทโรงงาน:
การใช้เทคโนโลยี:
เงินลงทุน:
ผลประหยัดพลังงาน:

โรงงานบริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จํากัด
ผลิตชินส่ วนรถจักรยานยนต์
ติดตังระบบโอโซน เพือปรับสภาพนําในระบบนําระบายความร้อนของเครื อง
ทํานําเย็น
410,250 บาท (ระบบโอโซนขนาดกําลังผลิตก๊าซโอโซน 20 กรัม/ช.ม.)
ไฟฟ้ า 48,260 kWh/ปี
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ค่าพลังงานทีประหยัดได้: 93,756 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอืนทีประหยัดได้:
200,000 บาท/ปี (ค่าล้างทําความสะอาดเครื องควบแน่น)
ระยะเวลาคืนทุน:
1.4 ปี
กรณีศึกษา:
ประเภทอาคาร:
การใช้เทคโนโลยี:

โรงแรมโซฟี เทล เซ็นทรัล หัวหิน
โรงแรมขนาดใหญ่
ติดตังติดตังระบบผลิตก๊าซโอโซนเพือทํางานร่ วมกับเครื องซักผ้าเดิมจํานวน 6
เครื อง ของโรงแรม
1,800,000 บาท (ระบบโอโซนสําหรับเครื องซักผ้า 6 ชุดขนาดซักผ้ารวม 387

เงินลงทุน:
ปอนด์)
ผลประหยัดพลังงาน: ไฟฟ้ า 31,965 kWh/ปี , LPG 13,671 kg/ปี
ค่าพลังงานทีประหยัดได้: 270,300 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอืนทีประหยัดได้:
347,000 บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน:
2.9 ปี
11. แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง

(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) จันทนา กุญชรรัตน์, ไพรวัลย์ เซี ยงหลิว, การใช้เทคโนโลยีระบบโอโซนเพือการประหยัดพลังงานใน
เครื องซักผ้าขนาดใหญ่ (Ozone for Energy Saving in Laundry System), การประชุมเชิ งวิชาการ
เครื อข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครังที 1, 11-13 พฤษภาคม 2548
(4) กรณี ศึกษา 029 การทําความสะอาดและปรับสภาพนําโดยใช้โอโซน (Ozone for Water Treatment),
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2547
(5) รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
1.7.4 เทคโนโลยีระบบปรับอากาศแบบ VRF (VRV)
1. แนวคิดและหลักการทํางาน
ระบบปรับอากาศแบบ VRF (Variable refrigerant flow system) ได้ถูกออกแบบขึนในประเทศญีปุ่นเมือ
20 กว่าปี ทีผ่านมาและได้ขยายออกมาสู่ ประเทศต่างๆ ทังในประเทศสหรัฐอเมริ กา ยุโรป และประเทศ
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อืนๆ ทัว โลก ในประเทศญีปุ่นเองมีการใช้ระบบ VRF ประมาณ 50% ของอาคารพาณิ ชย์ขนาดกลาง
(พืนทีไม่เกิน 6,500 ตารางเมตร) และประมาณ 33% ของอาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ (พืนทีมากกว่า 6,500
ตารางเมตร) ถึงแม้วา่ ระบบ VRF ในบางประเทศเช่นประเทศสหรัฐอเมริ กายังเพิมเริ มต้นมีการใช้ระบบนี
ไม่กีปีทีผา่ นมาแต่ก็มีแนวโน้มเติบโตและมีการใช้มากขึนบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื องปรับอากาศจากประเทศต่างๆ
ก็มีการพัฒนาระบบ VRF ภายใต้ชือทางการค้าของตนเองออกมา

รู ปที 1.7-17 ตัวอย่างระบบ VRV (Variable refrigerant volume)
บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื องปรับอากาศ
DAIKIN
HITACHI
SAMSUNG
MIDEA
TRANE
LG
YORK (JOHNSON AND CONTROL)
CARRIER (TOSHIBA)
FUJITSU

ชือทางการค้า
VRV
SET FREE
DVM
MDV
TVR
MULTI V
VRF
VRF
VRF
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คนทีทาํ งานกับเครื องปรับอากาศโดยส่ วนใหญ่ ไม่วา่ จะเป็ นผูใ้ ช้ ผูอ้ อกแบบ ผูต้ ิดตัง ผูด้ ูแลรักษา ค่อนข้าง
คุ น้ เคยระบบแบบแยกส่ วน Split type หรื อไม่ก็ระบบผลิ ตนําเย็นแบบรวมศูนย์ หรื อ Chiller system
สําหรับความหมายของระบบ VRF อาจพิจารณาได้วา่ เป็ นแบบ Split type ทีมี Evaporator หรื อ Fan Coil
Unit หลายตัว ต่ออยูก่ บั Condensing Unit ตัวเดียว

รู ปที 1.7-18 การเชือมต่อระหว่าง condensing unit และ evaporators
ถ้าเปรี ยบเทียบระหว่าง ระบบผลิตนําเย็นแบบรวมศูนย์ กับ ระบบ VRF จะพบว่าระบบผลิตนําเย็นแบบ
รวมศูนย์ จะต้องอาศัยทังระบบท่อนําและระบบท่อลม ในการหมุนเวียนถ่ายเทความร้อนออกจากอาคาร
ในขณะที VRF จะใช้การอาศัยระบบนํายาโดยตรง ในการหมุนเวียนถ่ายเทความร้อนออกจากอาคาร แต่
ทังนีระบบเองก็จะต้องใช้ระบบท่อนํายาและการควบคุมทีซบั ซ้อนกว่า
คําว่า Variable Refrigerant Volume หมายถึงการทีระบบจะต้องสามารถควบคุมปริ มาณการไหลของนํายา
ไปยัง evaporator แต่ ล ะตัวได้อย่า งอิ ส ระ ซึ ง จะทํา ให้ระบบปรั บ อากาศ ทํา งานได้หลายสภาวะใน
ขณะเดี ยวกัน ขึ นกับพืนที และการใช้งาน ตัวอย่างเช่ นพืนที ทีตอ้ งการควบคุ มอุ ณหภูมิและความชื นที
แตกต่างกัน หรื อพืนทีสองโซนทํางานพร้ อมกัน โดยโซนหนึ งต้องการความร้ อน อีกโซนหนึ งต้องการ
ความเย็น อีกทังยังสามารถนําความร้อนและความเย็นมาแลกเปลียนกันได้อีกด้วย การควบคุมปริ มาณการ
ไหลของนํายาโดยการใช้ variable speed compressor เป็ นหัวใจสําคัญของการทํางานของระบบ VRF
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รู ปที 1.7-19 ตัวอย่างเทคโนโลยี Variable Speed Compressor
การปรั บเปลี ยนระดับการทํางานของเครื องอัดไอ ระบบ VRF ซึ งเป็ นระบบหลักของเครื องระบบนี
ทํา งานผ่า นอุ ป กรณ์ ที เรี ย กว่า Variable speed compressor ทําให้เครื องอัดไอของระบบนี สามารถ
ปรั บเปลี ยนการทํางานเป็ นขันๆ ตามภาระการทําความเย็นที ตอ้ งการ โดยตัวอย่างของผูผ้ ลิ ตรายหนึ ง
เริ มต้นจากรุ่ นเล็กซึ งมีขนาด 6 แรงม้า (ประมาณ 5 ตัน ความเย็น) สามารถควบคุม การทํางานขึนลงได้ 13
ขัน ส่ วนในรุ่ นใหญ่ขนาด 10 แรงม้า (ประมาณ 9 ตันความเย็น) สามารถ ควบคุ มรอบ การทํางานของ
เครื องอัดไอได้ 21 ขัน

รู ปที 1.7-20 ตัวอย่างการปรับเปลียนระดับการทํางานของเครื องอัดไอ
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อุปกรณ์ท่อแบ่งจ่ายนํายา (Refrigerant piping) เป็ นอุปกรณ์เสริ มทีทาํ ให้สามารถเดินท่อนํายาแบบรวมท่อ
หรื อแยกท่อได้เหมือนการเดินระบบท่อนําประปา ทําให้ การติดตัง ท่อนํายาปรับอากาศ สะดวก ประหยัด
และยืดหยุ่น กว่าการเดิ นท่อนํายาในระบบเดิ ม ทําให้ระบบนี สามารถติดตัง FCU หลายชุ ด กับ CDU
เพียงตัวเดียวได้

รู ปที 1.7- 21 การเดินท่อนํายาระหว่าง FCU และ CDU

รู ปที 1.7- 22 อุปกรณ์ท่อแบ่งจ่ายนํายา (REFRIGERANT PIPING)
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งานใน
บอากาศ

รู ปที 1.7- 23 การเดินท่อนํายาระหว่าง CONVENTIONAL SPLIT TYPE และ VRF SYSTEM
ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ FCU หรื อ Indoor Units หลายชนิ ด ได้ตามความเหมาะสม เช่น แบบฝัง
ฝ้ าเพดาน (Ceiling
Ceiling Mounted Cassette), แบบซ่ อนในฝ้ าเพดาน (Ceiling
Ceiling Mounted Duct Type และ Ceiling
Mounted Built-in Type), แบบแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Suspended Type), แบบติดผนัง (Wall Mounted
Type), แบบตังพืนภายนอก (Floor
Floor Stand Type), แบบตังพืนชนิ ดซ่ อน (Concealed
Concealed Floor Stand Type)
เพือให้เกิดความหลากหลายในการใช้งาน
การควบคุมของระบบ VRF จะใช้ Wiring System ลักษณะจะเป็ นสายสัญญาณทีต่อกันในรู ปแบบอนุ กรม
จากเครื อง FCU เข้าหากันแล้วต่อเข้าเครื อง CDU การต่
ารต่ออุปกรณ์ควบคุมสามารถต่อกับ CDU เพียงจุด
เดียวจะสามารถควบคุมการทํางานของระบบทังหมดได้ (รายละเอี
รายละเอียดเกียวกับระบบควบคุมการทํางาน มี
ข้อปลีกย่อย อีกมาก สามารถ ศึกษาได้จากเอกสารของผูผ้ ลิตแต่ละราย
ะราย) ระบบควบคุมการทํางานและแจ้ง
ความผิดพลาดในการทํางานของเครื องตังแต่การตรวจสอบความผิดพลาดในการต่อเชื อมสายเคเบิลความ
ผิดพลาดในการเดินท่อนํายาปรับอากาศ และในบางผลิตภัณฑ์สามารถเชื อมต่อระบบควบคุมนี เข้ากับ
ระบบบริ หารอาคาร (BMS) ส่ วนกลางได้ดว้ ย

รู ปที 1.7- 24 ระบบ WIRING ของการควบคุมระหว่าง FCU และ CDU
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การแก้ปัญหาเรื องระบบนํามันหล่อลืนระบบ VRF มีการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาเรื องระบบนํามันหล่อลืน
ในเครื องอัดไอ ทําให้สามารถวางท่อนํายาทําความเย็นได้ไกลกว่าการวางท่อนํายาในระบบเดิมมาก ดังใน
ภาพเป็ นตัวอย่างของผลิ ตภัณฑ์หนึ งซึ งระยะห่ างของระหว่าง CDU (Outdoor Unit) กับ FCU (Indoor
Unit) ในระบบแบบนี มีระยะทางสู งสุ ดเท่ากับ 100 เมตร ระดับแตกต่างระหว่าง Outdoor Unit กับ Indoor
Unit เท่ากับ 50 เมตร ระดับแตกต่างของ Indoor Unit แต่ละชุ ดในระบบเดียวกันเท่ากับ 15 เมตร (ทังนี ใน
แต่ละผลิตภัณฑ์อาจมีขอ้ จํากัดในส่ วนนี แตกต่างกัน ซึ งผูอ้ อกแบบและผูใ้ ช้จะต้องศึกษาข้อมูลจากผูผ้ ลิ ต
แต่ละราย)

รู ปที 1.7-25 ตัวอย่าง ระยะห่ างระหว่าง CDU และ FCU
2. ข้ อเปรี ยบเทียบระบบปรับอากาศ
ลักษณะการเปรียบเทียบ

ระบบ split type
แบบ constant
refrigerant flow system
อุปกรณ์และการใช้พืนที ต้องมีพืนทีวาง FCU โดย
สามารถกระจายไปเป็ น
จุดย่อย หรื ออาจต่อเป็ น
ท่อลมจากเครื อง FCU ก็
ได้

การวางอุปกรณ์แต่ละ
ส่ วน

ระบบ water cooled
chiller system

ระบบ VRF
Variable refrigerant
flow system
ต้องมีพืนทีวาง FCU
ต้องมีพืนทีวาง FCU โดย
โดยสามารถกระจายไป สามารถกระจายไปเป็ น
เป็ นจุดย่อย หรื ออาจต่อ จุดย่อย หรื ออาจต่อเป็ น
เป็ นท่อลมจากเครื อง
ท่อลมจากเครื อง FCU ก็
FCU ก็ได้
ได้

ต้องมีพืนทีวาง CDU
ตําแหน่งจะต้องอยูใ่ กล้
FCU

ต้องมีพืนทีวาง chiller
cooling tower และปั_ม
นําส่ วนกลาง

พืนทีวาง CDU รวมเป็ น
จุดใหญ่จุดเดียว หรื อ
แบ่งเป็ นโซน

ระยะห่างของ FCU กับ
CDU ได้ประมาณ 15
เมตร

ระยะห่างระหว่าง FCU, ระยะห่างระหว่าง FCU,
chiller, cooling tower CDU อยูห่ ่างกันได้มาก
อยูห่ ่างกันได้มาก
เนืองจากใช้ระบบ
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ลักษณะการเปรียบเทียบ

ระบบ split type
แบบ constant
refrigerant flow system

ระบบ water cooled
chiller system
เนืองจากใช้ระบบปั_มนํา
และต้องใช้ระบบท่อนํา
เย็นในการทํางาน ซึ ง
ระบบท่อนําเย็นมักมี
ขนาดใหญ่ และต้องการ
พืนทีติดตังมากใน
อาคาร

การถ่ายเทความร้อน

การถ่ายเทความร้อน
เกิดขึนในขันตอนเดียว
ระหว่างนํายาทําความเย็น
และอากาศ

การถ่ายเทความร้อน
เกิดขึนสองขันตอน
ประกอบไปด้วย
1) ขันตอนระหว่างนํายา
ทําความเย็นและนําเย็น
2) ขันตอนระหว่างนํา
เย็นและอากาศ ส่ งผลต่อ
ความสูญเสี ยของ
พลังงาน
ผลกระทบต่อรู ปแบบ ต้องมีสถานทีเปิ ดโล่งหรื อ ไม่จาํ เป็ นต้องมีสถานที
สถาปัตยกรรมภายนอก มีเกล็ดระบายอากาศ ทุก เปิ ดโล่งหรื อมีเกล็ด
ตําแหน่งของการติดตัง
ระบายอากาศ ทุก
CDU ซึ งกระจายไปทัว
ตําแหน่งของการติดตัง
อาคาร
CDU ซึ งกระจายไปทัว
อาคาร
แต่จาํ เป็ นต้องมีหอ้ ง
เครื องสําหรับ chiller,
ระบบปั_มนํา, ทีต งั ของ
cooling tower
การทํางาน part load
การทํางานของ CDU เป็ น Chiller ในระบบ
ของอุปกรณ์ทาํ ความ
แบบ on/off control ไม่
constant water flow
เย็น
สามารถทํางานแบบขัน ทํางาน part load ไม่ได้
ได้
ต้องเปิ ดหรื อปิ ดอย่าง

ระบบ VRF
Variable refrigerant
flow system
variable speed
compressor
ไม่ตอ้ งใช้ระบบท่อนําเย็น
ในการทํางาน ส่ วนระบบ
ท่อนํายาทีตอ้ งเดินใน
อาคารมีขนาดเล็ก และ
ต้องการพืนทีติดตังน้อย
กว่าระบบท่อนํา
การถ่ายเทความร้อน
เกิดขึนในขันตอนเดียว
ระหว่างนํายาทําความเย็น
และอากาศ

ต้องมีสถานทีเปิ ดโล่ง
หรื อมีเกล็ดระบายอากาศ
ทุกตําแหน่งของการติดตัง
CDU ซึ งกระจายไปทัว
อาคารแต่จาํ นวนของ
CDU จะน้อยกว่าในกรณี
ของ ระบบ split type
แบบ constant refrigerant
flow system อยูม่ าก
การทํางานของ CDU เป็ น
แบบ variable speed
control สามารถทํางาน
แบบขันได้
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ลักษณะการเปรียบเทียบ

ระบบ split type
แบบ constant
refrigerant flow system

ระบบ water cooled
chiller system

ระบบ VRF
Variable refrigerant
flow system

เดียว ในขณะที
Chiller ในระบบ varible
water flow ทํางาน part
load ได้ แต่ได้นอ้ ยขัน
แบ่งส่ วนการทํางานโดย แบ่งส่ วนการทํางานโดย แบ่งส่ วนการทํางานโดย
กระจาย FCU ไปในพืนที กระจาย FCU หรื อ
กระจาย FCU ไปในพืนที
ทีตอ้ งการ
AHU ไปในพืนทีที
ทีตอ้ งการ
ต้องการ

การแบ่งช่วงการติดตัง
ระบบ
การควบคุมอุณหภูมิใน
ส่ วนพืนทีปรับอากาศ

การใช้งานและการ
บํารุ งรักษา

เหมาะสําหรับการใช้งาน
ทีมีการเปิ ดปิ ดระบบปรับ
อากาศไม่พร้อมกันและ
การควบคุมอุณหภูมิไม่
เท่ากันในแต่ละส่ วน
สามารถแบ่งการติดตัง
ระบบเป็ นส่ วนๆ ได้ตาม
การเปิ ดใช้งานของอาคาร
ตัดการทํางานของ CDU
ถ้าอุณหภูมิถึงจุดที
ต้องการและจะเริ มทํางาน
อีกครังเมือเวลาผ่านไปไม่
น้อยกว่า 3 นาที
การทํางานของ CDU เป็ น
แบบรอบการหมุนคงที
มีจาํ นวนอุปกรณ์ทีตอ้ ง
ดูแลรักษาน้อย
สามารถใช้ช่าง
เครื องปรับอากาศทัว ไป
ในการซ่อมบํารุ ง

เหมาะสําหรับการใช้
งานทีมีการเปิ ดปิ ด
ระบบปรับอากาศพร้อม
กัน

เหมาะสําหรับการใช้งาน
ทีมีการเปิ ดปิ ดระบบปรับ
อากาศไม่พร้อมกันและ
การควบคุมอุณหภูมิไม่
เท่ากันในแต่ละส่ วน
ต้องติดตังระบบทังหมด สามารถแบ่งการติดตัง
ในครังเดียว
ระบบเป็ นส่ วนๆ ได้ตาม
การเปิ ดใช้งานของอาคาร
ต้องใช้ระบบ VAV
ทํางานร่ วมกันระหว่าง
(variable air volume)
FCU และ CDU สามารถ
เข้ามาช่วยในการ
ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละ
ควบคุมปริ มาณอากาศที พืนที ได้แตกต่างกัน
ไหลเข้าพืนทีใช้งาน
การทํางานของ CDU เป็ น
แบบ variable speed
compressor
มีจาํ นวนอุปกรณ์ทีตอ้ ง มีจาํ นวนอุปกรณ์ทีตอ้ ง
ดูแลรักษามาก
ดูแลรักษาน้อย
และต้องใช้ช่าง
แต่ยงั คงต้องใช้ช่าง
เครื องปรับอากาศทีมี
เครื องปรับอากาศทีมี
ความรู ้เฉพาะในการ
ความรู ้เฉพาะในการซ่อม
ซ่อมบํารุ ง
บํารุ ง
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3. ประโยชน์ ของระบบ VRF
การติดตัSง : ระบบผลิตนําเย็นแบบรวมศูนย์ หรื อ Chiller system มีการใช้ Water chiller ซึ งเป็ นอุปกรณ์
หนัก และต้องการการยกด้วยปั นจัน ส่ วนระบบ VRF เป็ นอุปกรณ์ ทีมีน าํ หนักเบามากกว่า ไม่ว่าจะเป็ น
condensing unit หรื อ evaporator การขนย้ายแต่ละ unit ทําได้ง่ายกว่า ในกรณี ทีตอ้ งระบบทีมี capacity
มาก เช่นหลายร้ อยตันความเย็น ก็สามารถทําได้โดยการใช้ unit ย่อยมาทํางานต่อเนื องกัน แต่ละระบบ
เป็ นระบบนํา ยาที สามารถควบคุ มได้โดยอิ ส ระ แต่ ใช้ระบบควบคุ มร่ วมกัน ซึ งมี ป ระโยชน์ ในกรณี ที
อาคารมีภาระความร้อนไม่เต็มพิกดั (part load) หรื อมีการใช้อาคารในบางพืนทีไม่ท งั หมด การปรับนํายา
สามารถทําให้ระบบมีความเหมาะสมกับแต่ละพืนทีได้ ซึ งมีความคล้ายคลึงกับระบบ VAV (variable air
volume system) ทีทาํ งานร่ วมกับระบบผลิตนําเย็นแบบรวมศูนย์ และยังคงใช้แนวคิดในการถ่ายเทความ
ร้อนโดยผ่านระบบท่อนําและระบบท่อลม การทีระบบ VRF มีน าํ หนักเบา ทําให้โครงสร้างทีตอ้ งรองรับ
มีขนาดเล็กลง ไม่ตอ้ งมี การใช้ท่อลมสําหรั บการจ่ายลมเย็น แต่ยงั คงมีการใช้ท่อลมสําหรั บการระบาย
อากาศระบบ VRF มีความเหมาะสมสําหรับการปรับปรุ ง หรื อติดตังเครื องปรับอากาศสําหรับอาคารเก่า
หรื ออาคารทีตอ้ งมีการอนุรักษ์เพราะทําให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมน้อยกว่าระบบผลิตนําเย็นแบบ
รวมศูนย์ ซึ งต้องมีพนื ทีในการวาง water chiller, พืนทีในการวาง AHU, และการเดินท่อลม อย่างไรก็ตาม
เนื องจากการที ตอ้ งใช้การเดิ นท่อนํายาจํานวนมากในอาคาร การเดิ นท่อดังกล่าวต้องการช่ างติดตังที มี
ทักษะการทํางานที สูง เพือให้ได้งานติดตังทีมีคุณภาพและไม่มีปัญหาในการทํางานต่างๆ เช่ น การรั ว
เกิดขึน
ความยืดหยุ่นในการออกแบบ : condensing unit 1 ตัวสามารถทํางานได้กบั evaporator ได้หลายตัว
(ข้อมูลเรื องจํานวน สอบถามได้จากบริ ษทั ผูผ้ ลิต) โดยที evaporator หรื อ fan coil unit อาจมีได้หลาย
รู ปแบบเช่น แบบติดผนัง แบบแขวนใต้ฝ้า แบบตังพืน การเพิมเติมระบบสามารถทําได้ง่ายกว่าระบบผลิต
นําเย็นแบบรวมศูนย์
การดู แลรั ก ษาและซ่ อ มบํารุ ง : ถึ ง แม้ว่าระบบจะมี ความซับซ้อนเรื องการควบคุ มนํายาแต่เป็ นความ
ซับซ้อนภายในวงจรควบคุ มอิ เลคทรอนิ กส์ เท่านัน ในแง่ ผูใ้ ช้ ผูต้ ิ ดตัง ผูด้ ู แลรั กษา ระบบ VRF จะมี
ลักษณะทีคล้ายกับ ระบบ split type มาก ซึ งมีความซับซ้อน อุปกรณ์ ทีน้อยกว่า และการดูแลรักษาที
ประหยัดกว่า ระบบผลิตนําเย็นแบบรวมศูนย์ การดูแลรักษาพืนฐานก็จะเหมือนกับเครื องปรับอากาศแบบ
แยกส่ วนทัว ไป เช่นการเปลียนแผ่นกรอง การทําความสะอาด coil ความแตกต่างทีชดั เจนคือไม่มีระบบ
ท่ อนํา เย็น ไม่ ต้องมี ก ารทํา water treatment อย่า งไรก็ ตามการดู แลรั ก ษาสํา หรั บ ระบบควบคุ ม และ
อิเลคทรอนิกส์อาจจะต้องพึงพาบริ ษทั ผูผ้ ลิตทังในแง่ service และ spare part
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รู ปที 1.7-26 ตัวอย่างการติดตังระบบ VRF
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รู ปที 1.7-27 การทํางานร่ วมกันระหว่าง CDU 1 unit กับ FCU หลาย unit ทีมีความหลากหลาย
การควบคุมอุณหภู มิและความชื
ความชืS น : ระบบ VRF สามารถควบคุ มโซนหลายๆ โซนที ตอ้ งการความ
แตกต่างของอุณหภูมิและความชื
ะความชื นได้ เนื องจ
งจากระบบใช้ VARIABLE SPEED COMPRESSOR
COMPR
ทําให้
สามารถควบคุมปริ มาณการไหลของนํ
รไหลของนํ ายา ความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิมิอยู่ในช่วง +/- 1 DEG F
(+/- 0.6 DEG C)

รู ปที 1.7- 28 ข้อเปรี ยบเทียบการ
บการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง VRF และ ระบบ AHU ทัว ไป
การประหยัดพลังงาน : ด้วยพืนทีและสภาพการณ์ทีเหมาะสม ระบบ VRF อาจมีประสิ ทธิ ภาพทีดีกว่า
ระบบผลิตนําเย็นแบบรวมศูนย์ ทีทาํ งานร่ วมกับระบบท่อลม เนื องจากการทีมีท่อลม โดยทัว ไปจะมีการ
รัวของอากาศหมุนเวียนประมาณ 10-20 % ของระบบลมหมุนเวียนทังหมด ระบบ VRF มักจะประกอบ
ไปด้วย 2-3 compressor ต่อ 1 condensing unit ทําให้เกิดผลดีเมื
เมือระบบต้องการการทํางานแบบ part load
ซึ งโดยทัว ไประบบปรับอากาศจะทํางานอยูท่ ี 40-80 % ของ full load กรณี อาคารทีตอ้ งการทังความร้อน
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และความเย็นในเวลาเดี ยวกัน ระบบสามารถถ่ ายโอนพลังงานระหว่างโซนได้ โดยการใช้ระบบ heat
recovery

รู ปที 1.7- 29 twin DC compressor
สําหรับผูผ้ ลิต VRF แต่ละราย จะมีแนวทางการออกแบบเป็ นของตนเอง หลายรายมีการใช้ระบบท่อแบบ
สามทาง (liquid, suction และ discharge) ประกอบกับวาล์วและอุปกรณ์แลกเปลี ยนความร้อน ทีใช้ใน
ถ่ายเทความร้อนจากนํายาสภาวะ superheat ไปสู่ อุปกรณ์อืนทีตอ้ งการความร้อน
ประสิ ทธิ ภาพของระบบ VRF ขึนกับพืนทีและสภาพการณ์ทีเหมาะสม ตัวอย่างเช่นอาคารหน่วยงานรัฐ
หลังหนึ งในประเทศสหรั ฐอเมริ กา แบ่งพื นที เป็ น 2 โซน มี พื นที ใกล้เคี ยงกัน โดยโซน 1 มี การติ ดตัง
ระบบ rooftop VAV และโซน 2 มีการติดตังระบบ VRF จากการทดสอบเปรี ยบเทียบพบว่า การใช้
พลังงานของ VRF ตํากว่า ระบบ VAV ประมาณ 38%
การทดสอบเปรี ยบเทียบระหว่างผูผ้ ลิต VRF ขนาด 200 TR ระหว่าง VRF แบบระบายความร้อนด้วย
อากาศและระบบผลิ ตนําเย็นแบบรวมศูนย์ระบายความร้ อนด้วยนํา ในประเทศสหรัฐอเมริ กา แสดงให้
เห็นค่าติดตังของระบบ VRF ทีถูกกว่าระบบผลิตนําเย็นแบบรวมศูนย์ระบายความร้อนด้วยนํา ประมาณ
5-20% สําหรับการทํางานในช่วงปกติสําหรับ VRF ทีใช้น าํ ยา R410A พบว่าค่าการประหยัดพลังงานของ
ระบบ VRF ดีกว่าระบบผลิตนําเย็นแบบรวมศูนย์ระบายความร้อนด้วยนํา ประมาณ 30-40% โดยเฉลีย ข้อ
น่ า สั ง เกตอันหนึ ง จากการทดสอบพบว่า ระบบผลิ ตนํา เย็น แบบรวมศู นย์ระบายความร้ อนด้วยนํา มี
ประสิ ทธิ ภาพทีดีกว่าระบบ VRF ณ ทีสภาวะมากกว่า 90% ของ full load แต่ในช่วงเวลาทํางานจริ ง
มากกว่า 80% ของระบบทําปรับอากาศทํางานอยู่ทีสภาวะ 45-80% ของ full load ซึ งระบบ VRF มี
ประสิ ทธิ ภาพทีดีกว่าระบบผลิตนําเย็นแบบรวมศูนย์ระบายความร้อนด้วยนํา จากการเปรี ยบเทียบนีแสดง
ให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพทีดีกว่าในช่วง part load ของระบบ VRF
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การตรวจสอบการใช้พลังงานของระบบ VRF โดยการติดตังมิเตอร์ วดั ย่อยสําหรับแต่ละชุ ด condensing
unit สามารถทําได้โดยง่าย ทําให้สามารถตรวจสอบการใช้พลังงานของแต่ละโซน แต่ละพืนทีได้อย่าง
ชัดเจน มากกว่าระบบระบบผลิ ตนําเย็นแบบรวมศูนย์ซ ึ งจําเป็ นต้องทําการตรวจสอบการใช้พลังงานใน
ภาพรวมเท่านัน ในบางลักษณะงานเช่นเป็ นในอาคารทีมีพืนทีใช้งานร่ วมกันหลายหน่วยงาน ก็สามารถ
ทําการตรวจสอบการใช้พลังงานของแต่ละโซน แต่ละพืนทีได้อย่างชัดเจน
ความสามารถในการควบคุมสภาวะอากาศที0หลากหลาย : ระบบ VRF สามารถควบคุมโซนหลายๆ โซน
ทีตอ้ งการความแตกต่างของอุณหภูมิและความชืนได้ เนืองจากระบบใช้ variable speed compressor ทําให้
สามารถควบคุมปริ มาณการไหลของนํายาได้อย่างแม่นยํา จึงมีความเหมาะสมในการใช้งานสําหรับอาคาร
ทีมีหลายลักษณะพืนทีใช้งานและต้องการการควบคุ มทีแตกต่างกัน เช่ นอาคารสํานักงาน โรงพยาบาล
โรงแรม เป็ นต้น

รู ปที 1.7- 30 ระบบ VRF ทีสามารถควบคุมโซนหลายๆ โซนทีตอ้ งการความแตกต่างของอุณหภูมิและความชืน
ความต้ านทานต่ อกระแสลมในอาคารสู ง : โดยทัว ไปความเร็ วในการ discharge อากาศออกจาก
condensing unit อยูท่ ีความเร็ ว 3-4 m/s เมือติดตัง condensing unit ในอาคารสู งซึ งมีกระแสลมทีแรงทําให้
การระบายความร้อนไม่สามารถทําได้อย่างทีควรจะเป็ นจากในภาพจะเป็ นผลการ simulation ของอากาศ
ทีเกิดการ recirculation เนื องจากลมแรงในอาคารสู ง ส่ งผลให้การระบายความร้อนของ condensing unit
เกิดปั ญหา
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3-4 m/s
10 m/s

รู ปที 1.7- 31 ผลการ simulation ของอากาศทีเกิดการ recirculation เนืองจากลมแรงในอาคารสู ง
จากกราฟในภาพแสดงให้เห็นถึงการเปลียนแปลงความสามารถในการทํางานของเครื องปรับอากาศแบบ
conventional split type ซึ ง condensing temperature ส่ งผลต่อ cooling capacity ถ้าอุณหภูมิของอากาศ
ภายนอกเท่ากับ 35 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิในการควบแน่นของ CDU จะอยูท่ ี 55 องศาเซลเซี ยส แต่ถา้
อุณหภูมิของอากาศภายนอกเท่ากับ 31 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิในการควบแน่นของ CDU จะอยูท่ ี 50
องศาเซลเซี ยส ซึ งถ้าอุณหภูมิในการควบแน่นเพิมขึนจาก 50 องศาเซลเซี ยส มาเป็ น 55 องศาเซลเซี ยส
ความสามารถในการทําความเย็น หรื อ cooling capacity ก็จะลดลงประมาณ 10 % ส่ งผลต่อการใช้
พลังงานเพิมขึน

รู ปที 1.7- 32 การเปลียนแปลง cooling capacity เนืองจากการเปลียนแปลง condensing temperature
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งานใน
บอากาศ

เมือนํามาเปรี ยบเทียบระหว่างระบบ conventional split type และระบบ VRF ไม่วา่ จะเป็ นสภาวะมีลม
แรงไหลขึนบน หรื อลมแรงไหลลงล่าง ระ
ระบบ VRF ทํางานได้อย่างถูกต้อง โดยไม่มีผลกระทบจากลมแรง
ของอาคารสู ง

รู ปที 1.7-33 เปรี ยบเทียบความต้านทานต่อแรงลมระหว่างระบบ Conventional split type และระบบ VRF
4. ตัวอย่ างอาคารทีใ ช้ ระบบปรับอากาศ VRF

อาคาร A.C.E. DAIKIN COMPLEX
ชนิดของอาคาร: สํานักงาน, โชว์รูม, ห้องสัมมนาและฝึ กอบรม โรงงานผลิตสิ นค้าไฮเทค,
ไฮเท ส่ วนบริ การ
ซ่อมบํารุ ง, โกดัง เก็บสิ นค้า แบบ อัตโนมัติ
ทีต งั : ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK

100-141

บทที 1 ความรู ้พืนฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

ตําแหน่งทีต งั ของ CDU บริ เวณดาดฟ้ าชัน 2 ของอาคารได้มีการแบ่งกลุ่มของ CDU เป็ นกลุ่ม แต่ละกลุ่ม
จะจ่ายนํายาปรับอากาศให้แก่ FCU ของอาคารแต่ละชัน
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1.8 กรณีศึกษาทีป ระสบผลสํ าเร็จในระบบปรับอากาศ
1.8.1 เครืองทํานํา เย็น
Chiller 1 (HK-1) การปรับตังอุณหภูมนิ ําเย็นของ CH-2 จาก 45OF เป็ น 47OF
แนวคิด : การปรั บตังอุณหภูมินําเย็นให้ สูงขึนทุ ก 1 oF จะส่ งผลให้ สมรรถนะของเครื= องทํานําเย็นสู งขึน
ประมาณ 4 % จากการตรวจสอบภาระการทํางานของเครื= องทํานําเย็น CH-2 พบว่ าทํางานที=ภาระ
ตํ=ากว่ า 80 % จึงทําการปรั บตังอุณหภูมินําเย็นให้ สูงขึนจาก 45 oF เป็ น 47 oF โดยอุณหภูมิในพืนที=
ปรั บอากาศยังอยู่ในสภาวะสุ ขสบาย ส่ งผลให้ ค่า kW/TR ลดลงจาก 0.806 kW/TR เป็ น 0.708
kW/TR คิดเป็ น 12.16 %

ผลประหยัดทีได้
คิดเป~นเงิน

98,871.14 kWh/ป}
327,263.47 บาท/ป}

Chiller 1 (HK-2) การปรับตังอุณหภูมิเครืองทํานําเย็นให้สูงขึน
แนวคิด : สถานประกอบการทําการทดลองปรับตังอุณหภูมิของเครื=องทํานําเย็นให้ สูงขึนจากเดิม 13 ๐C เป็ น 15 ๐
C และทําการเก็บข้ อมูลการทํางานของ Compressor พบว่ ามีการทํางานลดลงจากวันละ 13.7 ชั= วโมง
เป็ น 6.9 ชั=วโมง โดยไม่ ส่งผลต่ อการทํางาน

ผลประหยัดทีได้ 59,844.00 kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน
195,091.44 บาท/ป}
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Chiller 1 (HK-3) การปรับตังอุณหภูมินําเย็นพักเทียงจาก 45 oF เป~น 48 oF (3 Plant)
แนวคิด : เดิ ม สถานประกอบการทํ าการปรั บ ตั งอุ ณหภู มิ นําเย็ น ไว้ ที 45 oF ตลอดทั งวั น แต่
เนืองจากในเวลากลางวัน จะมีภาระการทํางานน้อย จึงทําการเพิมอุณหภูมินําเย็นเป~น 48 oF จะ
ช่วยให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟาในระบบปรับอากาศลงได้

ผลประหยัดทีได้ 12,012.15 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน
34,354.75 บาท/ป}

Chiller 1 (HK-4) การปรับตังอุณหภูมินําเย็นในช่วงกลางคืนจาก 45 oF เป~น 48 oF
แนวคิด : เดิมจะมีการปรับตังอุณหภูมินําเย็นไว้ที 45 oF แต่เนืองจากในเวลากลางคืน จะมีภาระการทํางาน
ตํา จึงทําการเพิมอุณหภูมินําเย็นเป~น 48 oF ส่งผลให้ค่า kW/TR ลดลง ส่งผลให้สามารถลดการใช้
พลังงานไฟฟาในระบบปรับอากาศลงได้

ผลประหยัดทีได้ 48,946.50 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน
159,076.13 บาท/ป}
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Chiller 2 (HK-1) การปรับลด Demand Limit ของเครื=องทํานําเย็นจาก 100%เป็ น 90%
แนวคิด : จากการตรวจสอบพบว่ าเครื= องทํานําเย็นทํางานที=ภาระ 100% โดยทั=วไปเครื= องทํานําเย็นจะมี
สมรรถนะสู งขณะรั บภาระที= 80-90% ดังนันอาคารจึงทําการปรั บลด Demand Limit ของ
เครื= องทํานําเย็นจาก 100% เป็ น 90% ส่ งผลให้ กําลังไฟฟ้าลดลงมากแต่ ความสามารถในการ
ทําความเย็นลดลงเล็กน้ อย ทําให้ ค่า kW/TR ลดลงจากเดิม 0.747 kW/TR เป็ น 0.692 kW/TR

ก่อนการปรับปรุง 100 %

ผลประหยัดทีไ= ด้
คิดเป~นเงิน

691,864.80 kWh/ ปี
2,034,939.03 บาท/ปี

Chiller 2 (HK-2) การปรับลด Demand Limit ของเครื=องทํานําเย็นจาก 100% เป็ น 90%
แนวคิด : เครื= องทํานําเย็นจะมีสมรรถนะสู งขณะที=รับภาระ 80-90% ดังนันสถานประกอบการจึงทําการปรั บ
ลด Demand Limit ของเครื= องทํานําเย็นจาก 100% เป็ น 90% ส่ งผลให้ กําลังไฟฟ้าลดลงจาก 273
kWเป็ น 248 kWโดยความสามารถในการทําความเย็นลดลงเล็กน้ อย

ภาพก่อนปรับปรุง

ผลประหยัดทีไ= ด้
คิดเป็ นเงิน

ภาพหลังปรับปรุง

47,932.09 kWh/ ปี
143,173.16 บาท/ปี
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Chiller 2 (HK-3) การปรับตังการทํางานคอมเพรสเซอร์ เครื=องทํานําเย็นให้ เหมาะสมกับ
ภาระ
แนวคิด : เครื=องทํานําเย็นแบบระบายความร้ อนด้ วยอากาศติดตังคอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บจํานวน 2 ชุ ดโดยแต่
ละชุ ดมีลูกสู บ 3 ลูก จากการตรวจสอบพบว่ าคอมเพรสเซอร์ แต่ ละชุ ดทํางานที=ภาระตํ=าโดยมีการ
ทํางานเพียงสู บเดียวซึ= งคิดเป็ นภาระ 30 %ส่ งผลให้ สมรรถนะของเครื= องตํ=าจึงทําการปรั บตังให้
คอมเพรสเซอร์ เดินใช้ งานครังละ 1 ชุ ด ส่ งผลให้ สมรรถนะของเครื=องทํานําเย็นสู งขึน
อุปกรณ์

พลังงานไฟฟ้าเฉลีย= ต่ อวัน (kWh/D)
ก่ อนปรับปรุ ง

เครื=องทํานําเย็น

ผลประหยัดทีไ= ด้ 40,035.00
คิดเป็ นเงิน
114,500.10

422.07

หลังปรั บปรุ ง
288.62

kWh/ ปี
บาท/ปี

Chiller 3 (HK-1) การปรับลดอัตราการไหลของนําเย็นที=เข้ าเครื=องทํานําเย็น CH 1
แนวคิด : จากการตรวจวัดอัตราการไหลของนําเย็นพบว่ ามีอัตราการไหลสู งกว่ า 2.4 GPM/TRมาก ส่ งผลให้
ประสิ ทธิภาพการแลกเปลี=ยนความร้ อนระหว่ างสารทําความเย็นกับนําลดตํ=าลง ทําให้ สมรรถนะของ
เครื= องทํานําเย็นลดลง สถานประกอบการจึงทําการปรั บอัตราการไหลของนําเย็นให้ ตํ=าลงจาก 697.7
GPM เป็ น 478.3 GPM ส่ งผลให้ ตันทําความเย็นของเครื= องเพิ=มขึนจาก 145.35 TR เป็ น 157.44
TR และค่ า kW/TR ลดลงจาก 0.80 kW/TR เป็ น 0.76 kW/TR ส่ งผลให้ ลดพลังงานไฟฟ้าลง
ได้

ภาพการปรับอัตราการไหลนําเย็น

ผลประหยัดทีได้ 33,465.60 kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน
104,747.33 บาท/ป}
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Chiller 3 (HK-2) การปรับสมดุลอัตราการไหลนําระบายความร้อนเพือเพิมสมรรถ
เครืองทํานําเย็น
แนวคิด : อัตราการไหลของนําระบายความร้อนตํากว่าพิกัดเครืองจะส่งผลให้ประสิท ธิภาพการแลกเปลียน
ความร้อนระหว่างสารทําความเย็นและนําลดลง ทําให้สมรรถนะของ เครื อ งทํ า นํ า เย็ น ตํ า ลง พิ กั ด
โดยทัวไปประมาณ 3.0 GPM/TR ดังนันจึงทําการเพิม อั ต ราการไหลของนํ า ระบายความร้ อ น
CH-04 จาก 2,600 – 2,700 GPM เปน 3,000 – 3,100 GPM ส่งผลให้ค่า kW/TR ลดตําลง
2000

1.00

0.90

1800

0.90

1600

0.80

1600

0.80

1400

0.70

1400

0.70

1200

0.60

1200

0.60

1000

0.50

1000

0.50

800

0.40

800

0.40

600

0.30

600

0.30

400

0.20

400

0.20

200

0.10

200

0

0.00

0

CONDENSING (RT)
COOLING (TR)
kW/TR

UT2_CH4
1.00

1800

11:30

11:45

12:00

12:15

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

941

967

954

941

992

992

1018

1018

1005

1018

730

743

732

723

725

730

731

733

731

741

0.630

0.635

0.641

0.650

0.676

0.674

0.677

0.693

0.677

0.671

COOLING , CONDENSING , kW/TR

COOLING , CONDENSING , kW/TR

UT2_CH-2
2000

CONDENSING (RT)
COOLING (TR)
kW/TR

0.10
0.00
11:30

11:45

12:00

12:15

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

894

905

905

928

961

961

1016

1016

1016

1005

720

720

715

748

778

760

775

758

745

747

0.722

0.722

0.730

0.711

0.720

0.736

0.726

0.759

0.740

0.746

ผลประหยัดทีได้ 512,171.52 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน
1,505,784.27 บาท/ป}

Chiller 3 (HK-3) การเพิมอัตราการไหลนําเย็นและนําระบายความร้อนเพือเพิมสมรรถนะ
เครืองทํานําเย็น
แนวคิ ด : จากการตรวจวั ดพบว่ า อั ตราการไหลของนํ าเย็ นและนําระบายความร้ อ นตํ ากว่ าพิ กัดส่ งผลให้
สมรรถนะเครืองทํานําเย็นตํากว่าพิกัดมาก ซึงสาเหตุมาจากการลัดวงจรของนําเย็นและนําระบาย
ความร้อนบางส่วน(Bypass) เข้าสู้เครืองทํานําเย็นชุดทีไม่เปดใช้งาน เนืองจากวาล์วอัตโนมัติอยู่ใน
ตําแหน่งเปดไว้ตลอดเวลา สถานประกอบการจึงทําการปดวาล์วด้วยมือทุกครัง เพือมิให้นําลัดวงจร
เข้าเครืองทีหยุดทํางาน ส่งผลให้สมรรถนะเครืองทํานําเย็นสูงขึนประมาณ 20 %

ผลประหยัดทีได้ 175,884.38 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน
569,865.32 บาท/ป}
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Chiller 3 (HK-4) การปรับปรุงเพิมประสิทธิภาพเครืองทํานําเย็น
แนวคิด : จากการตรวจวัดเครื= องทํานําเย็นขนาด 75 TR พบว่ ามีค่า kW/TRประมาณ 1.59 kW/TR ซึ= งสู งกว่ า
พิกดั มาก จากการตรวจสอบพบว่ าอัตราการไหลของนําเย็นประมาณ 95.14 GPM และปริ มาณสาร
ทําความเย็นในระบบตํ=ากว่ าพิกัดมาก จึงทําการปรั บอัตราการไหลของนําเย็นให้ สูงขึนเป็ น 185.76
GPM และเติมสารทําความเย็นให้ ได้ มาตรฐาน ส่ งผลให้ ค่า kW/TR ลดลงจาก 1.59 kW/TR เป็ น
0.87 kW/TR

ผลประหยัดทีไ= ด้ 56,412.00
คิดเป็ นเงิน
181,646.64

kWh/ ปี
บาท/ปี

Chiller 4 (HK-1) การลดจํานวนการเปิ ดใช้ งานเครื=องทํานําเย็นลง 1 ชุด
แนวคิด : สถานประกอบการเปิ ดเครื=องทํานําเย็นจํานวน 4 ชุ ดตลอดเวลาโดยแต่ ละชุ ดรับภาระที=ประมาณ 60%
จึงทําการลดการเดินเครื= องทํานําเย็นจากเดิมเดิน 4 ชุ ด เหลือ 3 ชุ ด ส่ งผลให้ แต่ ละชุ ดรั บภาระสู งขึน
เป็ น 80% และ ปรับ Set point ของเครื=องจากเดิม 45oF เป็ น 47 oF ส่ งผลให้ สมรรถนะของเครื= องทํา
นําเย็นสู งขึน

ผลประหยัดทีไ= ด้ 207,252.00 kWh/ ปี
คิดเป็ นเงิน
681,859.08 บาท/ปี
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Chiller 4 (HK-2) ลดการเปิ ดเครื=องทํานําเย็นให้ เหมาะสมกับภาระของอาคาร
แนวคิด : จากการบันทึกการใช้ กาํ ลังไฟฟ้าของเครื=องทํานําเย็นพบว่ าในช่ วงพักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.
กําลังไฟฟ้าของเครื=องทํานําเย็นลดลงเนื=องจากผู้ใช้ อาคารปิ ดเครื= องส่ งลมเย็น ดังนันอาคารจึงทําการ
ลดการใช้ งานเครื= องทํานําเย็นลง 1 เครื= องพร้ อมทังปิ ด Fresh Air Fan เพื=อลดภาระความร้ อนจาก
อากาศภายนอกที=เข้ ามาสะสมในอาคาร ส่ งผลให้ สามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าที=ใช้ ในระบบปรั บ
อากาศ

ผลประหยัดทีไ= ด้
คิดเป็ นเงิน

99,227.00
280,812.00

kWh/ปี
บาท/ปี

Chiller 4 (HK-3) การลดการเดินเครืองทํานําเย็นลง 1 ชุด
แนวคิด : สถานประกอบการมีการเดินเครืองทํานําเย็นจํานวน 2 ชุด ตลอดเวลา ส่งผลให้สินเปลืองพลังงาน
ไฟฟามาก จึงได้ทําการทดลองลดการเดินเครืองทํานําเย็นลง 1 ชุด ซึงเพียงพอต่อภาระการปรับ
อากาศ โดยไม่ส่งผลต่อการผลิต
การเปรียบเทียบค่ากําลังไฟฟา ก่อน - หลัง การปรับปรุง
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00

kWh

ก่อนปรับปรุง
หลังปรับปรุง

Day

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

ผลประหยัดทีได้ 166,632.75 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน
639,869.76 บาท/ป}
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Chiller 4 (HK-4) การจัดการเดินเครืองทํานําเย็นให้เหมาะสมกับภาระการปรับอากาศ
แนวคิด : การเดินเครื องทํา นําเย็ นทีภาระตํ ากว่ าพิ กัดจะทํ าให้สมรรถนะของเครื องตํามากและสิ นเปลื อง
พลังงานไฟฟาในอุปกรณ์ประกอบต่างๆมากขึน จากการตรวจวัดพบว่าในช่วงเวลา 19.00 – 8.00 น.
อาคารมีภาระตํามากแต่มีการเปดใช้งานเครืองทํานําเย็น 2 ชุด ประกอบด้วย เครืองทํานําเย็น 2 ชุด
เครืองสูบนําเย็น (CHP) 2 ชุด เครืองสูบนําระบายความร้อน (CDP) 2 ชุด หอระบายความร้อน
(CT) 2 ชุด (CT ชุดละ 3 เซลล์) ซึงมากเกินความต้องการ จึงทําการลดการเดินเครืองทํานําเย็นลง
1 ชุด เครืองสูบนําเย็น 1 ชุด เครืองสูบนําระบายความร้อน 1 ชุด หอระบายความร้อน 1 ชุด ซึง
เพียงพอต่อการใช้งาน

ผลประหยัดทีได้ 791,700.00 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน
2,549,274.00 บาท/ป}

Chiller 5 (HK-1) การทําความสะอาดหอระบายความร้ อนวงจร 250 TR
แนวคิด : เมื=อนําที=เข้ าระบายความร้ อนให้ กบั Condenser มีอุณหภูมิสูงจะส่ งผลให้ สมรรถนะของเครื= องทํา
นําเย็นลดตํ=าลง จากการสํ ารวจหอระบายความร้ อนพบว่ า Filling มีความสกปรกมาก ส่ งผลให้
ประสิ ทธิภาพในการแลกเปลี=ยนความร้ อนระหว่ างนําและอากาศตํ=าลง โดยอุณหภูมินําที=ได้ สูง
กว่ าหอระบายความร้ อนวงจรอื=นที= Filling สะอาด ดังนันสถานประกอบการจึงทําความสะอาด
หอระบายความร้ อนส่ งผลให้ อุณหภูมินําที=ได้ ลดลงประมาณ 6 OF ทําให้ ค่า kW/TR ของเครื= องทํา
นําเย็นลดลงประมาณ 16%
เครื=องทํานําเย็น

ก่อน

ตันทําความเย็น
(TR)

กําลังไฟฟ้า
(kW)

kW/TR

98.2

166.5

113

0.68

97.9

184.0

151

0.82

ตันทําความเย็น
(TR)

กําลังไฟฟ้า
(kW)

kW/TR

เข้ า

ออก

CH – 2D

90.3

CH – 3D

90.0

เครื=องทํานําเย็น

หลัง

อุณหภูมินํ าระบาย (oF)

อุณหภูมินําระบาย (oF)
เข้ า

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

ผลประหยัดทีไ= ด้
คิดเป็ นเงิน

153,475.20
509,537.66

kWh/ปี
บาท/ปี
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Chiller 5 (HK-2) เพิมประสิทธิภาพเครืองทํานําเย็นโดยการเปดหอระบายความร้อน
เพิมขึน 1 ชุด
แนวคิด : อาคารเปดใช้งานเครืองทํานําเย็นขนาด 1,000 TR จํานวน 2 ชุด และเปดใช้งานหอระบายความร้อน
ขนาด 1,200 TR จํานวน 2 ชุด จากการตรวจวัดพบว่าอุณหภูมินําทีเข้าคอนเดนเซอร์ของเครืองทํา
นําเย็นเท่ากับ 91.5 oF ซึงสูงกว่ามาตรฐานของเครืองซึงไม่ควรเกิน 90oF อาคารจึงทําการเพิมการ
เดินหอระบายความร้อนชุดเล็กขนาด 650 TR เพิมขึน ส่งผลให้อุณหภูมินําระบายความร้อนลดลง
จาก 91.5 oF เป~น 87 oF ทําให้ค่า kW/TR ของเครืองทํานําเย็นลดลง

ภาพหอระบายความร้อนและอุณหภูมินําระบายความร้อนหลังการปรับปรุง

ผลประหยัดทีได้
คิดเป~นเงิน

79,253.00
246,477.00

kWh/ป}
บาท/ป}

Chiller 5 (HK-3) การเปดหอระบายความร้อนเพือเพิมสมรรถนะเครืองทํานําเย็น
แนวคิด : ทําการเปดหอระบายความร้อนเพิมจาก 4 ชุด เป~น 5 ชุด ขณะทีเปดเครืองทํานําเย็น 3 ชุด พบว่า
อุณหภูมินําระบายความร้อนโดยรวม และค่ากําลังไฟฟาต่อตันความเย็นของเครืองทํานําเย็นทุกชุด
ลดลง โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตาราง ทําให้สามารถลดการใช้พลังงานได้
เครืองทํานําเย็น
CH-1
CH-2
CH-4

พลั งไฟฟ้ าต่ อตัน (kW/TR)
ก่ อนปรับปรุง หลั งปรับปรุง ลดลง
0.587
0.568
0.019
0.527
0.499
0.028
0.556
0.527
0.029

เฉลี ย

0.557

0.531

0.026

ผลประหยัดทีได้ 140,170.37 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน
472,374.15 บาท/ป}
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Chiller 5 (HK-4) การติดตัง Evaporative Cooling เพือลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้า
Condenser ของเครืองทํานําเย็นจํานวน 4 ชุด
แนวคิด : การลดอุณหภูมิอากาศเข้าระบายความร้อนของเครืองปรับอากาศแบบทํานําเย็นระบายความร้อน
ด้วยอากาศจะส่งผลให้สมรรถนะของเครืองสูงขึ นโดยทําความเย็นได้มากขึนและกําลังไฟฟาทีใช้
ลดลง โดยทัวไปจะส่งผลให้สมรรถนะสูงขึน ประมาณร้อยละ 10-20

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

Chiller 6 (HK-1) เลือ= นเวลาการเปิ ดเครื=องทํานําเย็นจาก 07.30 น. เป็ น 08.00 น.
แนวคิด : อาคารเปิ ดเครื= องทํานําเย็นตังแต่ เวลา 07.30 น. ถึง 18.00 น. ทุ กวัน ซึ= งพนักงานจะเริ= มงานในเวลา
08.30 น. จากการตรวจสอบภาระการทํ างานของเครื= องทํานําเย็นพบว่ าภาระการทํางานจะลดลง
หลังจากเปิ ดใช้ งานประมาณ 30 นาที ดังนันจึงเลือ= นเวลาการเปิ ดเครื= องทํานําเย็นใหม่ เป็ นเวลา 08.00
น. ส่ งผลให้ สามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าได้

ภาพเครืองทํานําเย็นของอาคาร

ผลประหยัดทีไ= ด้
คิดเป็ นเงิน

97,364.00 kWh/ปี
275,540.00 บาท/ปี
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Chiller 6 (HK-2) การหยุดการใช้ งานเครื=องปรับอากาศ (Package Unit)
แนวคิด : ทําการติดตังพัดลมเพือ= เพิม= ความเร็วลมและกระจายลมเย็นไปยังจุดที=มีคนทํางาน ส่ งผลให้ สามารถลด
จํานวนการใช้ งานเครื= องปรั บอากาศแบบเป็ นชุ ดจากจํานวน 12 ชุ ด เหลือ 6 ชุ ด ลดพลังงานไฟฟ้าใน
ระบบปรั บอากาศและเครื= องส่ งลมเย็นลงจาก 112.96 kW เหลือ 66.72 kW โดยไม่ มีผลกระทบต่ อ
ประสิ ทธิภาพการทํางานของพนักงาน

ผลประหยัดทีไ= ด้
463,104.00
kWh/ ปี
คิดเป็ นเงิน
1,407,836.16 บาท/ปี
เงินลงทุน 14,400.00 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.01 ปี

Chiller 7 (HK-1) การเลือกเปิ ดใช้ งานเครืองทํานําเย็นชุดทีมีประสิทธิภาพสูงเป~นหลัก
แนวคิด : จากการตรวจวัดพบว่ าเครื=องทํานําเย็นแต่ ละชุ ดมีค่า kW/TR ไม่ เท่ ากันจึงทําการเพิ=มเวลาการเปิ ดใช้
งานเครื= องทํานําเย็น CH-2 ซึ= งมีค่า kW/TR เท่ ากับ 0.773 จากเดิม 33% เป็ น 60 % แทนการเดิน
สลับไปมาในเวลาที=เท่ ากัน
รายละเอี ยด
Demand Limit (%)
Leaving set point (oF)
Chilled Water in (oF)
Chilled Water out ( oF)
Chilled Water Flow (GPM)
Condenser Water in (oF)
Condenser Water out (oF)
Condenser Water Flow (GPM)
Electric Power (kW)
Cooling Capacity (TR)
kW/TR

kW/TR

เครืองทีนํามาเดินเป~นหลัก

พิ กัด
100
45.0
45.0
55.0
960.0
90.0
100.0
1,200
260.0
400.0
0.650

CH-1
หลัง ทํา ความสะอาด
(Set load 90%)
90
46.0
59.0
52.0
1,017.0
91.6
100
1,100.0
240.0
296.6
0.809

CH-2
CH-3
หลัง ทํา ความสะอาด หลัง ทํา ความสะอาด
(Set load 90%)
(Set load 90%)
90
90
46.0
46.0
57.2
60.4
49.2
53.0
931.7
974.4
93.8
92.4
102
102.0
1,120
1,120
240.0
244.0
310.57
300.4
0.773
0.812

0.809 0.773 0.812

ผลประหยัดทีไ= ด้ 14,720.79
คิดเป็ นเงิน
43,970.10

kWh/ ปี
บาท/ปี
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Chiller 7 (HK-2) การย้ายภาระปรับอากาศมาใช้เครืองทํานําเย็นประสิทธิภาพสูง
แนวคิด : เครื อ งทํ า นํ า เย็ น ระบายความร้ อนด้ ว ยนํ า มี ส มรรถนะสู ง กว่ าแบบระบายความร้ อ นด้ ว ยอากาศ
ประมาณ ร้อยละ 30-40 เนืองจากอุณหภูมินําตํากว่าและค่าความจุความร้อนสูงกว่าอากาศ ดังนัน
ในช่วงเวลากลางวันสถานประกอบการจึงย้ายภาระการปรับอากาศของอาคารทีใช้เครืองทํานําเย็น
แบบระบายความร้อนด้วยอากาศไปใช้เครืองทํานําเย็นแบบระบายความร้อนด้วยนําซึงมีภาระการ
ปรับอากาศตํากว่าความสามารถในการทําความเย็น ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟาได้

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

Chiller 7 (HK-3) การจัดการเดินเครืองทํานําเย็นชุดทีมีประสิทธิภาพสูงเป~นหลัก
แนวคิด : อาคารติดตังเครื= องทํานําเย็นจํานวน 5 ชุ ด โดยเปิ ดใช้ งานครั ง 2 ชุ ด สลับกันไปมา จากการตรวจวัด
ค่ า kW/TR ของเครื= องทํานําเย็นแต่ ละชุ ดพบว่ ามีค่าไม่ เท่ ากัน ดังนันเมื=อใดทําการเปิ ดใช้ งานชุ ดที=มี
ค่ า kW/TR สู งจะส่ งผลทําให้ ใช้ พลังงานไฟฟ้าสู งขึน อาคารจึงทําแผนการใช้ งานใหม่ โดยเปิ ดใช้ งาน
ชุ ดที=มีค่า kW/TR ตํ=าเป็ นหลัก ทําให้ สามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศลงได้

เครืองทํานําเย็นในอาคารทีทําการจัดการเดินใหม่

ผลประหยัดทีไ= ด้
คิดเป็ นเงิน

93,762.31 kWh/ปี
291,600.78 บาท/ปี
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Chiller 8 (HK-1) การปิ ด Heater ที=ใช้ อ่ ุนนํามันหล่ อลืน= เครื=องทํานําเย็นจํานวน 1 ชุด
แนวคิด : จากการสํ ารวจพบว่ าเครื=องทํานําเย็นที=ไม่ ได้ เปิ ดใช้ งานจํานวน 1 ชุ ดมีการเปิ ด Heater อุ่นนํามันทิงไว้
ตลอดเวลาจึงทําการตัดการส่ งไฟฟ้าให้ แก่ เครื= องทํานําเย็นในกรณีที=ไม่ มีการเดินเครื= องเพื=อลดการใช้
พลังงานใน Heater ไฟฟ้า

อุปกรณ์ทีดําเนินการลดการใช้งาน

ผลประหยัดทีไ= ด้
คิดเป็ นเงิน

8,269.44 kWh/ ปี
24,700.82 บาท/ปี

Chiller 9 (PI-1) การทําความสะอาดคอนเดนเซอร์เพือเพิมประสิทธิภาพเครืองทํานําเย็น
แนวคิด : การทําความสะอาดคอนเดนเซอร์ จะส่ งผลให้ ประสิ ทธิภาพการแลกเปลี=ยนความร้ อนระหว่ างสารทํา
ความเย็นกันนําระบายความร้ อนดีขึน ทําให้ ความดันสารทําความเย็นด้ านสู งลดลง กําลังไฟฟ้ าลดลง
ความสามารถการทําความเย็นเพิ=มขึน และค่ า kW/TR ลดลง ดังนันสถานประกอบการจึงทําการล้ าง
คอนเดนเซอร์ ของเครื= องทํานําเย็น ชุ ดที= 4,5,6 พบว่ ามีตะกรั นมากจึงทําการปรั บความถี=ในการทํา
ความสะอาดจากปี ละ 1 ครั งเป็ นปี ละ 2 ครั ง พร้ อมทังทําการปรั บตัง Set Point ของนําเย็นเพิ=มจาก
43 OF เป็ น 45 OF

ผลประหยัดทีได้ 155,745.00 kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน
512,401.05 บาท/ป}
เงินลงทุน 72,000.00 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.14 ป}

114-141

บทที 1 ความรู ้พืนฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

Chiller 9 (PI-2) การทําความสะอาดคอนเดนเซอร์ เครื=องทํานําเย็น CH-1
แนวคิด : สถานประกอบการจัดทําแผนการทําความสะอาดคอนเดนเซอร์ เครื= องทํานําเย็นอย่ างสมํ=าเสมอทุก 6
เดือน ส่ งผลให้ ความดันสารทําความเย็นด้ านสู งลดลงจาก 12 barg เป็ น 10 barg และค่ า kW/TR
ลดลง ส่ งผลให้ ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในระบบปรับอากาศ

ก่อน

หลัง

ผลประหยัดทีไ= ด้ 235,698.44
คิดเป็ นเงิน
620,593.99

kWh/ปี
บาท/ปี

Chiller 10 (PI-1) การใช้ คอมเพรสเซอร์ แบบ Semi Hermatic แทนคอมเพรสเซอร์ แบบ
Hermatic
แนวคิด : ระบบปรั บอากาศเดิมใช้ คอมเพรสเซอร์ แบบ Hermatic จํานวน 9 ชุ ดมีขนาดรวม 300,000 Btu/hr
ซึ= งกําลังไฟฟ้ารวมเท่ ากับ 16.7 kW และมีอายุการใช้ งานมากกว่ า 8 ปี จึงทําเปลี=ยนใหม่ เป็ นแบบ
Semi Hermatic โดยใช้ งานมาหลายปี ซึ= งมีประสิ ทธิภาพสู งกว่ าโดยใช้ กําลังไฟฟ้าเท่ ากับ 12.4 kW
ส่ งผลให้ สามารถลดการใช้ พลังงานในระบบปรับอากาศได้

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

ผลประหยัดทีไ= ด้ 139,320.00
kWh/ ปี
คิดเป็ นเงิน
477,867.00
บาท/ปี
เงินลงทุน 360,000.00 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.75 ปี

115-141

บทที 1 ความรู ้พืนฐานด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ

Chiller 11 (MC-1) ปรับเปลีย= นจากระบบปรับอากาศเป็ นระบบ Evaporative ทีแ= ผนกราเปี ย
แนวคิด : สถานประกอบการไม่ จําเป็ นต้ องปรับอากาศที=อุณหภูมิและความชืนตํ=ามาก จึงทําการเปลี=ยนระบบการ
ปรั บอากาศใหม่ จากการใช้ เครื= องปรั บอากาศจํานวน 2 ชุ ด ซึ= งใช้ กําลังไฟฟ้ ารวม 53 kW เป็ นระบบ
ระเหยนํา (Evaporative Cooling) ซึ=งใช้ กาํ ลังไฟฟ้ารวม 3.75 kWส่ งผลให้ สามารถลดการใช้ พลังงาน
ในระบบปรับอากาศ
พัดลมส่ง

หลังการปรับปรุง

ก่อนการปรับปรุง

Cell pad ที=มีนําไหลผ่ าน
และใช้ พั ด ลมดึ ง ความ
เย็นจากนําไปใช้ งาน

ผลประหยัดทีไ= ด้ 368,784.00 kWh/ ปี
คิดเป็ นเงิน
921,980.00 บาท/ปี
เงินลงทุน 180,000.00 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.19 ปี

Chiller 11 (MC-2) การเปลียนขนาดเครืองทํานําเย็นในสายการผลิต
แนวคิด : จากการสํ ารวจพบว่ าเครื= องทํานําเย็นขนาด 660 TR ทํางานที=ภาระตํ=ากว่ าพิกัดมากและมีอายุการใช้
งานมากกว่ า 15 ปี ส่ งผลให้ ค่า kW/TR สู ง จึงทําการเปลี=ยนใหม่ โดยลดขนาดให้ เหมาะสมกับภาระ
การใช้ งานจริ งจากขนาด 660 TR เป็ นขนาด 300 TR ส่ งผลให้ ใช้ กําลังไฟฟ้ าลดลงจาก 478 กิโลวัตต์
เป็ น 179 กิโลวัตต์

ก่อนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

ผลประหยัดทีไ= ด้
1,486,030.00
kWh/ ปี
คิดเป็ นเงิน
3,83,398.00
บาท/ปี
เงินลงทุน 3,877,791.00 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.99 ปี
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Chiller 11 (MC-3) การเปลียนเครืองปรับอากาศแบบเป~นชุด (Package Type)
แนวคิด : จากการตรวจวัดประสิทธิภาพเครืองปรับอากาศแบบเป~นชุดทีอาคาร 4 พบว่ามี ประสิทธิภาพ
ค่อนข้างตํา (เฉลีย 1.55 kW/TR) ทางหน่วยงานได้ดําเนินการจัดซือ เครืองปรับอากาศแบบเป~นชุด
ระบายความร้อนด้วยนํา (Water Cooled Package Type) ขนาด 25 ตันความเย็น จํานวน 4 ชุด
(ประสิทธิภาพ พิกัด 1.16 kW/TR)

ชุดเดิม

ชุดใหม่

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

Chiller 11 (MC-4) การเปลียนไปใช้เครืองทํานําเย็นแบบประสิทธิภาพสูง
แนวคิด : เครืองทํานําเย็นเก่ามีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ป} ส่งผลให้มีค่า kW/TR สูงกว่าเครืองใหม่ซึงมี
ค่า kW/TR ประมาณ 0.56 kW/TR มากกว่าร้อยละ 30 จึงทําการเปลียนใหม่

ผลประหยัดทีได้ 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) การเปลียนเครืองทํานําเย็นเป~นแบบ Screw Chiller Air Cooled
แนวคิด : เครืองทํานําเย็นทังจํานวน 3 ชุดมีอายุประมาณ 10 ป} และมีสมรรถนะตํา อีกทังชํารุดบ่อย ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟาและค่า บํารุงรักษาสูง จึ งทําการเปลียนเครืองทํานําเย็น No.3 ทีมีค่า
kW/TR สูงทีสุดประมาณ 2.2 kW/TR จํานวน 1 ชุด เป~นเครือง Screw Chiller Air Cooled ซึง
มีค่า kW/TR ประมาณ 1.13 kW/TR เพือ ใช้ เ ดิ นเป~ นหลั ก ส่ งผลให้ สามารถลดการใช้ พ ลั งงาน
ไฟฟาได้มากกว่าร้อยละ 50

ผลประหยัดทีได้ 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) การติดตัง Water Cooled VRV System แทนเครื=องปรับอากาศแบบ
แยกส่ วน
แนวคิด : ทําการปรับปรุงระบบปรับอากาศโดยการติดตังระบบปรับอากาศแบบปรับเปลียนอัตราการไหลของ
สารทําความเย็นตามภาระการปรับอากาศ(Water Cooled VRV System) แทนเครืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วนสําหรับอาคารสมเด็จย่า 1

ผลประหยัดทีไ= ด้ 571,905.36 kWh/ปี
คิดเป็ นเงิน
1,414,353.72 บาท/ปี
เงินลงทุน 13,800,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน 9.75 ปี
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1.8.2 เครืองสู บนํา เย็นและเครืองสู บนํา ระบายความร้ อน
Pump 1 (HK-1) การเปดใช้งานเครืองสูบนําระบายความร้อนอย่างเหมาะสม
แนวคิด : การติดตังเครื=องสู บนําระบายความร้ อนแบบขนานกันโดยเชื= อมต่ อท่ อนําเข้ า-ออกกับเฮดเดอร์ แบบตัว
ทีและเฮดเดอร์ มีขนาดเล็กจะส่ งผลให้ เครื= องสู บนําสู ญ เสี ยความดันมาก ทําให้ อัตราการไหลของนํา
ลดลงมากในขณะที=เปิ ดใช้ งานเครื= องสู บนําพร้ อมกันหลายชุ ด จากการตรวจวัดอัตราการไหลของนํา
ในขณะที=เปิ ดใช้ งานเครื= องสู บนําพร้ อมกัน 2 ชุ ด พบว่ าได้ อัตราการไหลรวมกัน 1,717.37 GPM และ
ขณะเปิ ดเครื= องสู บครั งละชุ ดประมาณ 1,356.26 GPM ซึ= งต่ างกันประมาณ 21 % จึงทําการปิ ดเครื= อง
สู บนําลง 1 ชุ ด โดยไม่ ส่งผลต่ อประสิ ทธิภาพของเครื=องทํานําเย็น

เดินทีละชุด

ผลประหยัดทีได้
คิดเป~นเงิน

เดิน 2 ชุดพร้อมกัน

20,975.00 kWh/ ป}
69,218.00 บาท/ป}

Pump 1 (HK-2) การลดการใช้งานเครืองสูบนําเย็นด้านปฐมภูมิ (Primary Pump) 1 ชุด
แนวคิด : โรงงานมีการเดินเครืองสูบนําเย็นเพือใช้ในกระบวนการผลิตมากเกินไปส่งผลให้ สิ น เปลื อ งพลั ง งาน
ไฟฟา จึงทดลองลดการเดินเครืองสูบนําเย็นด้านปฐมภูมิลง 1 ชุด จากเดิมหน่วยงานจะเดินเครืองสูบ
นําเย็น 2 ชุด ทําให้สามารถประหยัดพลังงานในส่วนนี โดยไม่ส่งผลต่อการผลิต

ผลประหยัดทีได้ 132,060.00 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน
507,110.40 บาท/ป}
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Pump 1 (HK-3) ยกเลิกการใช้งานเครืองสูบนําเย็นประสิทธิภาพตํา
แนวคิด : จากการตรวจวัดประสิทธิภาพเครืองสูบนําเย็นพบว่า เครืองสูบนําเย็นหมายเลข 6 (CHP 6) มี
สมรรถนะ ตํ าที สุด (45.86 GPM/kW) ส่ ว นเครื องที เหลื อ มี สมรรถนะใกล้ เคี ย งกั นอยู่ในช่ ว ง
ประมาณ 50 -60 GPM/kW และเปดใช้งานจริงเพียง 3 ชุด ดังนันสถานประกอบการจึงทําการปรับ
วิธีการสลับเดินเครืองสูบนําเย็นใหม่ โดยยกเลิกการเปดใช้งานเครืองสูบนําเย็นหมายเลข 6 (CHP
6) และเปดใช้งานเครืองสูบนําเย็นหมายเลข 2 – 5 สลับกันครังละ 3 ชุด

CHP 1-6

CHP 6

ผลประหยัดทีได้ 9,461.83 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน
32,454.08 บาท/ป}

Pump 2 (HK-1) การปรับลดอัตราการไหลนําเย็นโดยการหรีวาล์ว
แนวคิด : จากการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครืองทํานําเย็นขนาด 500 TR พบว่าอัตราการไหลของ
นําเย็นทีเข้าเครืองวัดได้มีค่า 1,653.70 GPM (มาตรฐาน1,200 GPM) ได้ทําการทดลองปรับหรี
วาล์ วเพือลดอัต ราการไหลของนําเย็ นลงให้ใกล้เคียงค่ ามาตรฐาน และตรวจวัดค่า กําลังไฟฟาที
เครืองสูบนําเย็นใช้ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟาได้

ผลประหยัดทีได้ 17,896.68 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน
57,448.34 บาท/ป}
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Pump 2 (HK-2) การปรับอัตราการไหลของนําเย็นใน Plant EC1 และ EC2 ให้เหมาะสม
แนวคิด : จากการตรวจวัดค่าอัตราการไหลของนําเย็นต่อความสามารถในการทําความเย็น (GPM/TR) พบว่ามี
ค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานทีประมาณ 2.4 GPM/TR โดยผลการตรวจวัดที Plant EC1 มีค่า GPM/TR
เฉลียที 4.03 GPM/TR และ ที Plant EC2 มีค่า GPM/TR เฉลียที 4.23 GPM/TR ซึงมีค่าสูงกว่าค่า
มาตรฐานมากสถานประกอบการจึงการปรับลดอัตราการไหลลงส่งผลให้เครืองสูบนําเย็นใช้พลังงาน
ไฟฟาลดลงและเครืองทํานําเย็นมีสมรรถนะสูงขึน

ผลประหยัดทีได้ 1,362,240.00 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน

4,059,475.20 บาท/ป}

Pump 3 (PI-1) การล้างทําความสะอาด Y-Strainer ในระบบสูบนําระบายความร้อน
แนวคิด : จากการตรวจวัดค่ากําลังไฟฟา และอัตราการไหลของนําระบายความร้อนของเครืองสูบนําระบาย
ความร้อนจํานวน 12 ชุด พบว่า CDP-5 และ CDP-12 ซึงมีอัตราการสูบนําและกําลังไฟฟาตํากว่า
พิกัดมาก จึงดําเนินการถอดล้างทําความสะอาด
กําลั งไฟฟ้า
เครืองสู บนําเย็น
CDP-1
CDP-2
CDP-3
CDP-4
CDP-5
CDP-6
CDP-7
CDP-8
CDP-9
CDP-10
CDP-11
CDP-12

พิกัด
(kW)
37.00
37.00
37.00
37.00
37.00
37.00
37.00
37.00
37.00
37.00
37.00
37.00

ตรวจวัด
(kW)
34.20
35.25
34.69
33.33
19.23
32.48
32.32
31.68
30.91
30.93
32.39
16.76

อัตราการไหล
พิกัด
(GPM)
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

ตรวจวัด
(GPM)
1,580.00
1,720.00
1,560.00
1,560.00
260.00
1,460.00
1,360.00
1,361.00
1,253.00
1,250.00
1,380.00
230.00

ดัชนีการใช้ พลั งงาน
พิกัด
ตรวจวัด
(GPM/kW) (GPM/kW)
40.54
46.20
40.54
48.79
40.54
44.97
40.54
46.80
40.54
13.52
40.54
44.95
40.54
42.08
40.54
42.96
40.54
40.54
40.54
40.41
40.54
42.61
40.54
13.72

ผลประหยัดทีได้ 78,750.30 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน
265,388.53 บาท/ป}
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Pump 4 (HK-1) การปรับลดการทํางานของเครืองสูบนําระบายความร้อนให้เหมาะสมกับ
ภาระ
แนวคิด : จากการบันทึกภาระการทํ างานของเครื องทํ านํ าเย็ นพบว่า ภาระความร้ อนในช่ วงเวลากลางคืนมี
ประมาณ 40-45% ของพิกัดเครืองทํานําเย็นทีเปดใช้งานจํานวน 2 ชุด โดยอัตราการไหลนําระบาย
ไม่ได้ ทํ าการลดลงตามภาระการทํ างานทีลดลง ส่ งผลให้ เครื องสู บนําใช้ กําลั งไฟฟาสู งเกิ น ความ
จําเป~น ดังนันจึงปรับตังอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ (VSD) ทีติดตังไว้จากเดิม 43 Hz ใช้กําลัง
ไฟฟา 17.0 kW ให้ลดลงตามภาระทีตําลง

ผลประหยัดทีได้ 45,500.00
คิดเป~นเงิน
146,510.00

kWh/ป}
บาท/ป}

Pump 4 (PI-1) การติดตังอินเวอร์เตอร์เพือปรับลดอัตราการไหลของนําระบายความร้อน
แนวคิด : การลดรอบเครืองสูบนําแบบแรงเหวียงหนีศูนย์จะส่งผลให้กําลังไฟฟาลดลงเป~นกําลังสามของรอบที
ลดลง ดังนันสถานประกอบการจึงทําการติดตังอินเวอร์เตอร์เพือลดรอบเครืองสูบนําระบายความ
ร้อนซึงมีอัตราการไหลของนํามากกว่าความต้องการในการระบายความร้อนให้กับกระบวนการผลิตที
มีภาระความร้อนเปลียนแปลงตลอดเวลา โดยใช้ความดันของนําในท่อด้านจ่ายมาควบคุมการทํางาน
ของอินเวอร์เตอร์ ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานในเครืองสูบนําระบายความร้อน

ผลประหยัดทีได้ 47,520.00
คิดเป~นเงิน
153,965.00

kWh/ป}
บาท/ป}
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Pump 4 (PI-2) การติดตังอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์เครืองสูบนําเย็นจํานวน 4 ชุด
แนวคิด : อัตราการไหลของนําเย็นสูงเกินพิกัดของเครืองทํานําเย็นและไม่เปลียนแปลงตามภาระการทําความ
เย็นของเครือง สถานประกอบการจึงทําการติดตังอุปกรณ์ ช่วยลดอัต ราการไหลของนํ าเย็ นให้กับ
เครืองสูบนําเย็นจํานวน 4 ชุด

ผลประหยัดทีได้ 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) การเปลียนเครืองสูบนําเย็นให้มีขนาดพิกัดตําลงเพือลดการใช้
พลังงานไฟฟา
แนวคิด : เครืองสูบนําเย็นอยู่ในสภาพเก่าและมีสมรรถนะตํา โดยมีค่า GPM/kW เฉลียทัง 3 ชุด อยู่ที 18.78
GPM/kW จึงทําการเปลียนใหม่โดยใช้เครืองสูบนําทีมีประสิทธิภาพสูงขึน ส่งผลให้สามารถลดการ
ใช้พลังงานไฟฟาได้มากกว่าร้อยละ 30

ผลประหยัดทีได้ 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 หอระบายความร้ อน
Cooling 1 (HK-1) การลดจํานวนการใช้หอระบายความร้อน
แนวคิด : สถานประกอบการทําการทดลองปดหอระบายความร้อนจํานวน 1 ชุดในจํานวน 3 ชุด และทําการ
ตรวจวัดอุณหภูมินําทีเข้าระบายความร้อนเครืองทํานําเย็นพบว่าอุณหภูมินําทีเข้าระบายความร้อนไม่
มีการเปลียนแปลง จึงจัดทําแผนการเปดใหม่ โดยกําหนดให้เปดเครืองทํานําเย็นจํานวน 1 ชุด และเปด
หอระบายความร้อนจํานวน 2 ชุด ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานไฟฟาทีใช้กับพัดลมหอระบายความร้อน

ภาพหอระบายความร้อนทีลดจํานวนการเดินใช้งาน

ผลประหยัดทีได้ 12,888.00
คิดเป~นเงิน
40,339.44

kWh/ ป}
บาท/ป}

Cooling 1 (HK-2) ลดจํานวนการเดินหอระบายความร้อนให้เหมาะสมกับการใช้งาน
แนวคิด : อาคารติดตั งหอระบายความร้อนขนาด 1,500 TR จํานวน 5 ชุด โดยเปดใช้งานจํ านวน 5 ชุ ด
ความสามารถในการระบายความร้อนที พิกัดรวม 7,500 TR ซึงอาคารเดิ นเครื องทํ านํ าเย็นที มี
ความสามารถในการทําความเย็นจริง 4,642 TR ซึงต้องการการระบายความร้อนออกทีหอระบาย
ความร้อนประมาณ 5,570 TR ซึงจะเท่ากับการเดินหอระบายความร้อนเพียง 4 ชุด ดังนันอาคารจึง
ทําการลดการเดินหอระบายความร้อนลง 1 ชุด โดยไม่ ส่งผลให้อุณหภูมินําที เข้าระบายความร้อน
ให้กับเครืองทํานําเย็นสูงขึน

ผลประหยัดทีได้ 113,147.04
คิดเป~นเงิน
260,147.90

kWh/ ป}
บาท/ป}
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Cooling 1 (HK-3) ปดหอระบายความร้อนและเครืองสูบนําระบายความร้อนขณะปด
เครืองทํานําเย็น
แนวคิด : เดิมสถานประกอบการทําการปด เครืองสูบนําเย็น เครืองสูบนําระบายความร้อน หอระบายความ
ร้อน และเครืองส่งลมเย็น หลังจากปดเครืองทํานําเย็นประมาณ 20 นาที ซึงเครืองสูบนําระบายความ
ร้อนและหอระบายความร้อนไม่มีประโยชน์ในการใช้งานจึงทําการปดพร้อมกับการปดเครืองทํานํา
เย็น ส่งผลให้สามารถลดการใช้กําลังไฟฟาในส่วนของเครืองสูบนําระบายความร้อนและหอระบาย
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

กําลังไฟฟาทีใช้
(kW)

35.44

33.5

34.5

* ชํารุด

13.0

11.87

ผลประหยัดทีได้
คิดเป~นเงิน

12,841.61 kWh/ป}
29,840.29 บาท/ป}

Cooling 1 (HK-4) เลือนเวลาการปดหอระบายความร้อนชุดที 2 จากเวลา 10.00 น. เป~น
12.00
แนวคิด : อาคารเปดใช้งานเครืองทํานําเย็นขนาด
650น.TR วันละ 1 ชุด โดยทําการเปดหอระบายความ
ร้อนชุดแรกพร้อมกับการเปดเครืองทําความเย็นในเวลา 9.00น. และทําการเปดหอระบาย
ความร้อนชุดที 2 ในเวลา 10.00 น. ซึงในเวลาดังกล่าวเครืองส่งลมเย็นมีการเปดใช้งานเพียง
50 % ดังนันอาคารจึงเลือนเวลาการเปดหอระบายความร้อนชุดที 2 จากเวลา 10.00 น. เป~น
เวลา 12.00 น. ซึงมีการเปดใช้ง านเครืองส่งลมเย็นเพิมเป~น 100 % จะส่งผลให้ลดการใช้
พลังงานในส่วนพัดลมของหอระบายความร้อน

ผลประหยัดทีได้ 9,073.90
คิดเป~นเงิน
21,085.19

kWh/ป}
บาท/ป}
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Cooling 1 (HK-5) เดินระบบระบายความร้อนของเครืองทําความเย็นให้เหมาะสมกับ
ภาระ
แนวคิด : ในช่วงเวลา 18.00 น. - 08.00 น.สถานประกอบการมีภาระการปรับอากาศตํา จากการสํารวจ
พบว่าเครืองทํานําเย็นทํางานทีภาระตํา สถานประกอบการจึงทําการปดหอระบายความร้อนและ
เครืองสูบนําระบายความร้อนจํานวน 1 ชุด โดยไม่ทําให้อุณหภูมินําทีเข้าระบายความร้อนให้กับ
เครืองทํานําเย็นสูงขึน ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานได้

ผลประหยัดทีได้ 70,518.00
คิดเป~นเงิน
201,681.48

kWh/ ป}
บาท/ป}

Cooling 1 (HK-6) การเปดใช้งานหอระบายความร้อนเพิม
แนวคิด : อาคารมีการเปดใช้งานเครืองทํานําเย็น จํานวน 3 ชุด ร่วมกับหอระบายความร้อนจํานวน 4 ชุด ซึงทํา
ให้ได้อุณหภูมินําประมาณ 88-90 OF ส่งผลให้สมรรถนะของเครืองทํานําเย็นตํา จึงทําการทดลองเปด
หอระบายความร้อนเพิมเป~น 5 ชุด ส่งผลให้ อุ ณ หภู มิ ข องนํ า ระบายความร้ อ นลดลงโดยเฉลี ย
ประมาณ 3 OF ทําให้สามารถลดการใช้พลังงานของเครืองทํานําเย็น โดยทัวไปอุณหภูมินําระบาย
ความร้อนลดลง 1 OF จะทําให้ค่า kW/TR ลดลงประมาณ 4 %
87.5
84.3

ผลประหยัดทีได้ 126,952.32 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน
435,446.46 บาท/ป}
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Cooling 2 (PI-1) ติดตัง Auto Temp Control กับพัดลมหอระบายความร้ อน
แนวคิด : เครื= องทํานําเย็นมีภาระเปลี=ยนแปลงตลอดเวลาและสภาวะอากาศภายนอกก็มีการเปลี=ยนแปลงส่ งผล
ให้ บางช่ วงเวลาหอระบายความร้ อนขนาด 300 RT, 7.5 kW ทํางานเกินความจําเป็ น ดังนันสถาน
ประกอบการจึ ง ทํ า การหยุ ด การทํ า งานของพั ด ลมหอระบายความร้ อนโดยการติ ด ตั ง Auto
Temperature Control เพื=อควบคุมอุณหภูมินําระบายความร้ อนที=เข้ าเครื= องทํานําเย็นไว้ ที= 30-32oC
(ตามมาตรฐานการออกแบบ) ส่ งผลให้ ลดการใช้ พลังงานของพัดลมหอระบายความร้ อนได้ ประมาณ
ร้ อยละ 30

หอระบายความร้อนขนาด 300 RT

ระบบควบคุมการทํางานของพัดลม

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

Cooling 3 (PI-1) ติดตัง Inverter ที=ชุด Cooling Tower
แนวคิด : ภาระการปรับอากาศของอาคารและสภาวะอากาศที=เข้ าระบายความร้ อนของหอระบายความร้ อนมีการ
เปลี=ยนแปลงตลอดเวลา ส่ งผลให้ หอระบายความร้ อนทํ างานมากเกินความจํ าเป็ นในบางช่ ว งเวลา
ดังนั นเพื=อลดการใช้ พลังงานของพัด ลมหอระบายความร้ อน อาคารจึ งทํ าการติ ดตั ง Inverter เพื=อ
ควบคุมรอบการหมุนของมอเตอร์ พัดลมขนาด 11 kW จํานวน 3 ชุ ด โดยใช้ อุณหภูมินําที=ออกจากหอ
ระบายความร้ อนมาควบคุม ส่ งผลให้ สามารถลดการใช้ พลังงานที=ใช้ ขับพัดลมของหอระบายความร้ อน
ได้

ระบบ VSD ทีใช้ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ Cooling Tower

ผลประหยัดทีได้ 96,825.74 kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน
276,921.62 บาท/ป}
เงินลงทุน 300,000.00 บาท ระยะเวลาคืนทุน 1.08 ป}
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Cooling 3 (PI-2) การติดอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ (VSD) พัดลมหอระบายความร้อน
แนวคิด : การเปดพัดลมทีมากเกินไปก็ไม่ได้ช่วยให้อุณหภูมินําระบายความร้อนลดตําลงได้มากกว่าอุณหภูมิ
กระเปาะเป}ยกของอากาศทีเข้าระบายความร้อน จึงดําเนินการติดตังอุปกรณ์ปรับ ความเร็วรอบพัดลม
(VSD) เพือให้พัดลมสามารถลดการใช้พลังงานในช่วงทีอุณหภูมินําระบายตําและสามารถหยุดพัดลม
ลงได้ในบางชุด ในช่วงทีอุณหภูมินําระบายตํามากๆ ซึงหน่วยงานได้ ติ ด ตั ง เป~ น ชุ ด นํ า ร่ อ งที UT7
หมายเลข CT-9 , CT-10 ก่อนพร้อมทังเก็บผลการทดสอบเพือนํามา ขยายผลต่ อ ไปยั ง UT อื น ๆ
ต่อไป

ผลประหยัดทีได้ 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) การเปลียนใบพัดลมของหอระบายความร้อน
แนวคิด : ใบพัดลมของหอระบายความร้อนทีทําจากไฟเบอร์กลาส จะมีนําหนักเบาและใช้พลังงานไฟฟาใน
การขับน้อยกว่าใบพัดลมทีทําจากโลหะดังนันสถานประกอบการจึงทําการเปลียนใบพัดลมของหอ
ระบายความร้อนใหม่จํานวน 3 ชุดแต่เปดใช้งานครังละ 2 ชุด ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงาน
ไฟฟาของมอเตอร์ขับพัดลมได้ โดยอุณหภูมิของนําทีได้ไม่สูงกว่าเดิม

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

ผลประหยัดทีได้
22,450.18 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน
71,840.57 บาท/ป}
เงินลงทุน 250,380.00 บาท ระยะเวลาคืนทุน 3.49 ป}
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Cooling 4 (PI-2) เปลียนใบพัดลมหอระบายความร้อนให้มีประสิทธิภาพสูงขึน
แนวคิด : สถานประกอบการใช้ หอระบายความร้ อนแบบไหลตัดกัน (Cross Flow Cooling Tower) ขนาด
1,000 TR พิกัดมอเตอร์ ขับพัดลม 7.5 kW เปิ ดใช้ งาน 24 ชั= วโมง 350 วัน/ปี ทําการเปลี=ยนใบพัดลม
ใหม่ จากแบบโลหะเป็ นแบบไฟเบอร์ กลาส ส่ งผลให้ ล ดการใช้ พลั งงานไฟฟ้ าที= ใช้ ขั บพั ดลม โดย
อุณหภูมินําที=ได้ไม่ สูงกว่ าเดิม

ใบพัดลมชุดเก่าก่อนปรับปรุง

ใบพัดลมชุดใหม่หลังปรับปรุง

ผลประหยัดทีไ= ด้
151,200.00
kWh/ ปี
คิดเป็ นเงิน
458,136.00
บาท/ปี
เงินลงทุน 450,000.00 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.98 ปี

Cooling 4 (PI-3) การเปลียนใบพัดลมหอระบายความร้อนเป~นแบบประสิทธิภาพสูง
แนวคิด : ใบพัดหอระบายความร้อนรุ่นเก่าเป~นโลหะมีนําหนักมากส่งผลให้มอเตอร์ใช้กําลังในการขับสูงดังนัน
จึงทําการเปลียนใบพัดจํานวน 6 ชุดเป~นใบพัดทีทําจากไฟเบอร์กลาส ทําให้ใช้กําลังไฟฟาตํากว่า
ในขณะทีสามารถจ่ายอัตราการไหลของลมได้เท่าเดิม โดยลดการใช้พลังงานไฟฟาลงได้ประมาณ
30% ของพลังงานทีใช้เดิม

ผลประหยัดทีได้ 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) การเปลียน PVC Filling ของหอระบายความร้อน EC1
แนวคิด : จากการสํ ารวจพบว่ า อุ ปกรณ์ PVC Filling ของหอระบายความร้ อ นค่ อนข้ างเก่ า ส่ ง ผลให้
ประสิ ท ธิ ภ าพการระบายความร้ อ นตํ าทํ าให้ อุ ณหภู มิ นํา ทีได้ มี อุ ณหภู มิ สูง ซึ งทํ า ให้ เครื อ งทํ านํ า
เย็นมีค่า kW/TR สูง จึงทําการเปลียนใหม่ส่งผลให้ได้อุณหภูมินําลดตําลง ทําให้ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟาทีเครืองทํานําเย็นใช้

ผลประหยัดทีได้ 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) การเปลียนหอระบายความร้อนใหม่
แนวคิด : จากการสํารวจพบว่าหอระบายความร้อนของสถานประกอบการหมายเลข 1,2 เป~น ชนิดกลม ซึงมี
อายุ การใช้ งานมากกว่ า 10 ป} ทํ า ให้ ความสามารถในการระบายความร้ อนลดตํ าลง และจากการ
ตรวจวัดกําลังไฟฟาพบว่ามีค่าสูงถึง 30 kW/ตัว ดังนันจึงทําการเปลียนใหม่เป~นแบบเหลียมซึงใช้
พลังงานไฟฟาตํากว่าและอุณหภูมินําทีได้ตํากว่า ประมาณ 2-4 oF

ผลประหยัดทีได้ 347,212.80 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน
1,083,303.94 บาท/ป}
ระยะเวลาคืนทุน
5.53 ป}
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1.8.4 เครืองส่ งลมเย็น
AHU 1 (HK-1) การลดเวลาการเปิ ดใช้ งาน AHU ในกระบวนการผลิต
แนวคิด : ในช่ วงเวลาพักเที= ยงและในช่ วงของกะดึก สถานประกอบการจะไม่ มี พนั กงานอยู่ในพืนที= ปรั บ
อากาศ แต่ มีการเปิ ด AHU ทิงไว้ ส่งผลให้ สินเปลืองพลังงานไฟฟ้าในระบบปรั บอากาศ จึงกําหนด
ผู้รับผิดชอบพร้ อมทังกําหนดเวลาการเปิ ด – ปิ ด ซึ= งพนักงานให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่ างดีโดยจะปิ ด
AHU ทุกครังก่ อนไปพักเที=ยงและในช่ วงของกะดึก

ภาพ AHU ที=กาํ หนดเวลาการเปิ ดใช้ งาน

ผลประหยัดทีไ= ด้ 12,870.00
คิดเป็ นเงิน
40,283.10

kWh/ ปี
บาท/ปี

AHU 2 (PI-1) การปรับปรุ ง AHU
แนวคิด : การที= AHU มีประสิ ทธิภาพตํ=า โดยทําความเย็นได้ ตํ=ากว่ าพิกัดมาก(พิกัด30TRทําความเย็นได้ 13
TR) ส่ งผลให้ สถานประกอบการต้ องผลิตและจ่ ายนําเย็นที=มีอุณหภูมิตํ=าเพื=อให้ ได้ ลมเย็นที=มีอุณหภูมิ
ลดลง ซึ= ง ทํ าให้ เ ครื= องทํ านํ าเย็ นใช้ พลังงานมากขึ น ดั งนั นสถานประกอบการจึ งทํ าการตรวจวั ด
ประสิ ทธิภาพของ AHU พบว่ า ปริมาณอากาศที=ส่งออกจาก AHU ตํ=ากว่ าพิกัดมากจึงทําความสะอาด
กรองอากาศและครี บรวมทังเปลี=ยนสายพานขับพัดลมใหม่ ทําให้ อัตราการไหลของลมใกล้ เคียงพิกัด
โดยสามารถทําความเย็นได้ สูงขึนกว่ าเดิม 34.72 %และสามารถปรับตังอุณหภูมินําเย็นให้ สูงขึนได้ ทํา
ให้ ลดการใช้ พลังงานของเครื=องทํานําเย็น
รายการ
1. อุณหภูมิในพืนที

หน่วย ก่อนประบปรุง หละงประบปรุง
OC

29 - 30

25 - 26

2. ความเร็วลมเฉลีย AHU 2

ft/min

286

721

3. ความเร็วลมเฉลีย AHU 3

ft/min

676.5

753.5

4. ตันความเย็นทีเพิมขึน
โดยประมาณ

%

34.72%
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AHU 3 (HK-1) การปรับลดความเร็วรอบเครืองส่งลมเย็น
แนวคิด : ทําการลดรอบมอเตอร์พัดลม AHU จํานวน 43 ชุด โดยเริมจากการจดบันทึกค่ากําลังไฟฟาที AHU
แต่ละเครืองใช้ในปจจุบัน และทําการปรับลดค่าความชืนสัมพัทธ์ทีปรับตังไว้ที 80%RH ให้เหลือ
60%RH จากนันทําการจดบันทึกค่าความถีของ VSD และค่ากําลังไฟฟาก่อนและหลังปรับปรุง
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟาได้

ผลประหยัดทีได้ 742,816.46 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน
2,503,291.47 บาท/ป}

AHU 4 (PI-1) ใช้ ฮีทไปป์ ในระบบปรั บอากาศทดแทนเครื=องลดความชืนแบบ
Desiccant ชนิด Steam Coil
แนวคิด : ระบบปรั บอากาศของห้ องประกอบคอมเพรสเซอร์ ทําการลดความชื นแบบ Desiccant ซึ= งใช้ Steam
Coil ขนาด 500,000 Btu/hr สํ าหรั บไล่ ความชื นออกจากสารดูดความชื น ซึ= งเป็ นวิธีลดความชื นที=
สิ นเปลืองพลังงานความร้ อนมาก จึงดําเนินการติดตังระบบ Heat pipe ให้ กับ AHU ส่ งผลให้ สามารถ
ลดสภาวะอากาศภายในห้ องจากอุณหภูมิ 25.8 OC ความชื นสั มพันธ์ 64% เป็ นอุณหภูมิ 22 OC
ความชืนสั มพันธ์ 48% โดยสามารถประหยัดพลังงานได้ ถึง 20%

การติดตังฮีทไปปในโรงาน

ผลประหยัดทีไ= ด้ 548,424.00 kWh/ปี
คิดเป็ นเงิน
1,371,060.00 บาท/ ปี
เงินลงทุน 750,000.00 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.55 ปี
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AHU 4 (PI-2) ใช้ ฮีทไปป์ ในระบบปรั บอากาศทดแทนการใช้ ขดลวดไฟฟ้ าเพือ= ลด
ความชืนให้ ลมเย็นที=จ่ายเข้ าสู้ กระบวนการผลิต
แนวคิด : ระบบปรั บอากาศของห้ องผสมเครื= องปรุ งบะหมี=กึ=งสํ าเร็ จรู ปใส่ ซอง จําเป็ นต้ องควบคุมความชื นตํ=า
เดิมใช้ ระบบ Reheat ซึ= งใช้ ขดลวดไฟฟ้าเพื=อควบคุมความชื นส่ งผลให้ สินเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก
จึงทําการติดตังระบบ Heat pipe ที= AHU โดยก่ อนและหลังการดําเนินการปรั บปรุ งอากาศภายในห้ อง
มีอุณหภูมิ 22 OC ความชืนสั มพันธ์ 50 %

การติดตังฮีทไปปในโรงาน

ผลประหยัดทีไ= ด้ 673,344.00 kWh/ปี
คิดเป็ นเงิน
1,683,360.00 บาท/ ปี
เงินลงทุน 1,140,000.00 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.68 ปี

AHU 5 (PI-1) การลดภาระการทํางานของระบบปรับอากาศภายในอาคารโดยใช้ VSD
ร่วมกับ Temp Sensor
แนวคิด : การทํางานของเครืองส่งลมเย็น (Air Handing Unit : AHU) เป~นชนิดปริมาณลมเย็นส่งออกคงที
(Constant Air Volume System) โดยไม่แปรเปลียนตามภาระความร้อนทีเปลียนแปลง
ตลอดเวลา ทําให้สินเปลืองพลังงานไฟฟาทีใช้ขับมอเตอร์พัดลม จึงทํา การปรับปรุงโดย ทําการ
ติดตัง VSD เพือทําการควบคุมการทํางานของพัดลม AHU บริเวณโซน Shopping

ผลประหยัดทีได้
698,619.47 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน
2,340,375.22 บาท/ป}
เงินลงทุน 5,917,731.00 บาท ระยะเวลาคืนทุน 2.52 ป}
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1.8.5 ระบบและอุปกรณ์ อนื ๆ
A 1 (HK-1) การจัด Lay Out การทํางานเพือ= ลดการใช้ งานเครื=องทํานําเย็น
แนวคิด : ทําการจัดพืนที=การทํางานใหม่ โดยการย้ ายเครื= องจักรและอุปกรณ์ ที=ทํางาน 24 ชม. เข้ าไปอยู่ในพืนที=
เดียวกันและย้ ายส่ วนของสํ านักงานซึ=งทํางานวันละ 8 ชม. ไปอยู่ในพืนที=เดียวกัน ส่ งผลให้ สามารถลด
การใช้ งานเครื= องทํานําเย็นได้ จํานวน 2 ชุ ด และลดการใช้ งาน AHU ในพืนที=ๆ ทําการเคลื=อนย้ าย
เครื=องจักรและอุปกรณ์ สํานักงานออก

บริเวณทีทําการจัดพืนทีการทํางานใหม่

ผลประหยัดทีได้ 449,121.82 kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน
1,473,119.57 บาท/ป}

A 1 (PI-1) การลดภาระทางความร้อนในห้อง Clean Room
แนวคิด : การลดพืนทีใต้พืนทีเดิมเคยเป~นพืนทีปรับอากาศทีไม่ได้ใช้ประโยชน์ทังหมดลง โดยการต่อท่อลมจาก
หน้ากากส่งจ่ายลมเย็น (Supply Air Grill) ไปยังจุดปล่อยลมเย็น (Raise Floor Grill) เข้าสู่ภายใน
ห้องโดยตรง ส่งผลให้สามารถลดภาระการปรับอากาศลง

ผลประหยัดทีได้ 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 : ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ผนั ง โปร่ ง แสงเพื อ ลดค่ า การถ่ า ยเทความร้ อ นเข้ า สู่ ก รอบอาคาร (Overall
Thermal Transfer Value ; OTTV) ของอาคาร 5 โดยการติดตังแผ่นยิบซัมบอร์ดทางด้านในอาคาร
บริเวณทีเป~นกระจก เพือทําให้ผนังโปร่งแสงเป~นผนังทึบ ซึงส่งผลให้สามารถลดค่าความร้อนเข้าสู่
กรอบอาคารได้

ผลประหยัดทีได้
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 เตาทอดกุ้งซึงอยู่ในพืนทีปรับอากาศมีอุณหภูมิพืนผิว 73.4 oC ทําให้สูญเสีย
ความร้อนจากก๊าซ LPG และเป~นภาระความร้อนของระบบปรับอากาศ จึงทําการหุ้มฉนวนพืนผิว
ส่งผลให้สามารถลดการใช้เชือเพลิงและลดการใช้พลังงานไฟฟาในระบบปรับอากาศ

เริม
่ ปิ ดแผ่นฉนวนด ้านข ้าง

อ่างกระทะด ้านล่างกําลังปิ ดแผ่นฉนวน

ปิ ดแผ่นฉนวนด ้านล่าง

ขนาดความหนาแผ่นฉนวน 50 มม.

ปิ ดแผ่นฉนวนด ้านขาง
้

ขนาดของแผ่นฉนวนทีใ
่ ช ้ 1.5 แผ่น

ผลประหยัดทีได้ 110,272.18 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน
676,989.65 บาท/ป}
เงินลงทุน 120,000.00 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.177 ป}
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A 1 (PI-4) การลดพืนทีปรับอากาศในส่วนทีไม่จําเป~นต้องปรับอากาศ
แนวคิด: สถานประกอบการดําเนินการลดพืนทีปรับอากาศ โดยกันผนังตามแนวของเครืองจักรให้แยกออกจาก
ส่วนทีเป~นบริเวณเก็บของซึงไม่จําเป~นต้องปรับอากาศ ส่งผลให้ลดภาระการปรับอากาศ โดยสามารถ
ลดการใช้งานเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนจํานวน 2 ชุด

ผลประหยัดทีได้ 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) การปรับปรุงระบบท่อลมเพือลดการสูญเสียและลดภาระการปรับอากาศ
แนวคิด : ห้ องสั มมนาของอาคารบางห้ องมีการดูด Return Air จากบริ เวณโถงทางเดิน ซึ= งมีอุณหภูมิสูงกว่ า
อุณหภูมิภายในห้ อง ส่ งผลให้ เป็ นภาระความร้ อนของเครื= องปรั บอากาศ จึงทําการแก้ ไขระบบท่ อลม
โดยการเดินท่ อ Return Air จากภายในห้ องสั มมนาเชื= อมต่ อกับทางเข้ าของ Fan Coil Unit ส่ งผลให้
ลดภาระในการปรับอากาศของเครื=องปรับอากาศได้

ท่อส่งลมเย็นในบริเวณโถงทางเดินและห้องสัมมนาของอาคารทีทําการปรับปรุง

ผลประหยัดทีได้ 26,620.00 kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน
72,674.00 บาท/ ป}
เงินลงทุน 56,000.00 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.77 ป}
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A 1 (PI-6) การลดภาระความร้อนจากอากาศภายนอกทีรัวเข้าห้องปรับอากาศ
แนวคิด : อากาศภายนอกมี อุณ หภู มิ แ ละความชื นสู ง กว่ า อากาศภายในพื นที= ปรั บ อากาศ ดั ง นั นถ้ า อากาศ
ภายนอกรั= วเข้ าสู่ พืนที=ปรั บอากาศจะทําให้ เครื= องปรั บอากาศใช้ พลังงานมากขึนจากการสํ ารวจพบว่ า
สถานประกอบการมีการเปิ ดประตูทิงไว้ วันละประมาณ 10 ชั= วโมง จึงทําการติดตัง Moving Sensor
เพื=อควบคุมการเปิ ด – ปิ ดประตูเพื=อลดปริ มาณความร้ อนที=รั=วไหลเข้ าสู่ พืนที=ปรั บอากาศ ส่ งผลให้
สามารถลดชั=วโมงในการเปิ ดประตูทิง ไว้ได้ วนั ละ 4 ชั=วโมง

ผลประหยัดทีได้ 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) การติดตัง Evaporative Cooling เพือลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้า Condenser
ของเครืองปรับอากาศ ขนาด 102,200 Btu/Hr จํานวน 2 ชุด
แนวคิด : การใช้ นํ า ช่ ว ยลดอุ ณ หภู มิ อ ากาศเข้ า ระบายความร้ อ นสามารถลดการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ า ของ
เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 102,200 Btu/Hr จํานวน 2 ชุด ได้ประมาณร้อยละ 16 ของการ
ใช้พลังงานไฟฟาเดิม

ผลประหยัดทีได้ 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) การติดตังปล่องระบายความร้อนด้านคอนเดนเซอร์ของระบบปรับอากาศแบบ
แยกส่วน
แนวคิด : จากการสํ า รวจพบว่ า คอนเดนเซอร์ ข องระบบปรั บ อากาศแบบแยกส่ ว นมี ก ารติ ด ตั ง ใกล้ กั น ทํ า
ให้ลมร้อนทีออกมาจากคอนเดนเซอร์มีการดูดกลับไประบายความร้อน ส่งผลทําให้ความดัน ส า ร ทํ า
ความเย็นทางด้านคอนเดนเซอร์สูง ทําให้ความสามารถในการทําความเย็นลดลง และกํ า ลั ง งานที ใ ช้
ขับคอมเพรสเซอร์สูงขึน สถานประกอบการจึ งทําการติดตั งปล่ องระบายความร้อนเพือไม่ให้ลม
ร้อนไหลกลับ

ผลประหยัดทีได้ 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) การหุ้มฉนวนท่อนําเย็นทีเสือมสภาพ
แนวคิด : จากการตรวจสอบพบว่าฉนวนหุ้มท่อนําเย็นทีอยู่ภายนอกอาคารเกิดการชํารุดบางส่วน และบางส่วน
มีความหนาไม่เหมาะ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียความเย็นจากนําเย็นให้กับบรรยากาศ ทําให้เป~นภาระ
ความร้อนของเครืองทํานําเย็น จึงทําการปรับปรุงโดยการหุ้มและซ่อมแซมฉนวนทีเสือมสภาพ

ผลประหยัดทีได้
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) การลดระยะเวลาการเปดพัดลมระบายอากาศในห้อง
แนวคิด : จากการสํารวจพบว่าสถานประกอบการมีการเปดพัดลมระบายอากาศขนาดเล็กในบริเวณทีมีการปรับ
อากาศจํานวน 30 ชุด ส่งผลทําให้อากาศจากภายนอกซึงมีอุณหภูมิและความชืนสูง ถูกดูดผ่านเข้ามาใน
พืนทีปรับอากาศ ทําให้เป~นภาระความร้อนของเครืองปรับอากาศ ดังนันจึงจัดทําแผนการปดพัดลม
ระบายอากาศเมืออากาศภายในห้องปรับอากาศไม่เสีย ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในระบบปรับ
อากาศ
ก่อนการปรับปรุง
หลังการปรับปรุง

ผลประหยัดทีได้
คิดเป~นเงิน

37,700.00
116,117.00

kWh/ป}
บาท/ ป}

A 5 (PI-1) การนํา Exhaust Air อุณหภูมติ าํ= ไปใช้ แทนเครื=องปรับอากาศในลิฟท์
แนวคิด : ห้ องเครื= องลิฟต์ ของอาคารใช้ เครื= องปรั บอากาศแบบแยกส่ วนขนาด 12,000 Btu/h จํานวน 1 ชุ ด โดย
ทําการเปิ ดใช้ งานตลอดเวลา จึงทําการหยุดใช้ งาน โดยนําอากาศเย็นที=ปล่ อยทิงจากอาคารมาให้ ความ
เย็นแทน โดยเดินท่ อลมจากทางออกของ Exhaust Air Fan (EF-2) ไปเข้ าห้ องลิฟท์ ส่ งผลให้ สามารถ
ลดพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ

ภาพท่อลมระบายทีนําไปใช้ในห้องลิฟท์และการตรวจวัดอุณหภูมิ

ผลประหยัดทีได้
คิดเป~นเงิน

14,965.00
45,792.00

kWh/ ป}
บาท/ ป}
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A 6 (PI-1) การเปลียนคอยล์ร้อนเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
แนวคิด : ดําเนินการเปลียนชุดคอยล์ร้อนของเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนใหม่ สําหรับเครืองทีเปดใช้งาน
ตลอดเวลา 24 ชัวโมง เพือทําให้เครืองปรับอากาศมีประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงขึน สถาน
ประกอบการจึงทําการเปลียนชุดคอยล์ร้อนของเครืองปรับอากาศ ขนาด 16 ตัน จํานวน 5 เครือง
(CDU-1 ถึง CDU-5), ขนาด 8 ตัน จํานวน 1 เครือง (CDU- 6) และขนาด 10 ตัน จํานวน 1 เครือง
(CDU-7)

ชุดใหม่ทีทําการเปลียน

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

A 7 (PI-1) การติดตังอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน "5 Plus Technology" ใน
เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
แนวคิด : อุปกรณ์ "5 Plus Technology" เป็ นอุปกรณ์ นําความดันของสารทําความเย็นด้ านความดันสู งใน
คอนเดนเซอร์ ขณะที=คอมเพรสเซอร์ หยุดทํางานไปใช้ ในช่ วงการเริ= มทํางานใหม่ ทําให้ คอมเพรสเซอร์
ใช้ พลังงานไฟฟ้าลดลงขณะเริ=มทํางานอีกครัง

ผลประหยัดทีได้ 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) การเปลียนมาใช้เครืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
แนวคิด : จากการสํารวจพบว่า เครืองปรับอากาศ ทีสํานักงานและห้อง MDB 1 สภาพค่อนข้างเก่าและมีอายุการ
ใช้ งานมากกว่ า 10 ป} โดยเป ดใช้ ง านตลอด 24 ชัว โมง จึ งทํ าการเปลี ยนเป~ นเครื องปรั บ อากาศ
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

ผลประหยัดทีได้ 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) การตังเวลาปดเครืองปรับอากาศช่วงพักกลางวัน
แนวคิด: สถานประกอบการติดตัง TIMER ให้ กับเครื= องปรั บอากาศแบบแยกส่ วนจํานวน 5 ชุ ด ขนาดรวม 34
ตัน เพื=อตังเวลาให้ เครื= องปรั บอากาศหยุดการทํางานในช่ วงเวลา 12.00น.- 13.00น. โดยไม่ เปิ ดประตู
หน้ าต่ างในขณะปิ ดเครื=องปรับอากาศ ส่ งผลให้ ลดการใช้ พลังงานในระบบปรับอากาศ

ชุดควบคุมการทํางานของเครืองปรับอากาศ

ผลประหยัดทีได้
9,140.00 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน
28,425.40 บาท/ป}
เงินลงทุน 15,000.00 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.53 ป}
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ ดัชนีการใช้ พลังงานและสั ดส่ วนการใช้ พลังงานไฟฟ้าของสถานประกอบการ
การมองย้อนกลับไปในอดีตเพื่อพัฒนาปรับปรุ งในอนาคต เป็ นเรื่ องที่สาคัญอันดับแรกของการอนุรักษ์
พลังงาน เนื่องจากอาคารและโรงงานแต่ละแห่งมีวฒั นธรรมการทางานและพฤติกรรมการใช้พลังงานที่
แตกต่างกัน นอกจากนั้นปริ มาณพลังงานที่ใช้ยงั ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณการผลิตหรื อการให้บริ การและฤดูกาล
อีกด้วย จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งวิเคราะห์ตวั เองเพื่อให้ทราบลักษณะการใช้พลังงานในเบื้องต้นก่อนที่จะ
นาข้อมูลพื้นฐาน (Base Line) ไปเปรี ยบเทียบกับอาคารหรื อโรงงานประ เภทเดียวกันเพื่อให้ทราบ
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของสถานประกอบการว่าอยูใ่ นระดับใด
2.1 การวิเคราะห์ ดัชนีการใช้ พลังงานไฟฟ้า
ข้อมูลในอดีตที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ เช่น ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าในแต่ละเดือน ปริ มาณผลผลิตหรื อ
วัตถุดิบ หรื อมูลค่าผลผลิต ส่ วนอาคาร เช่น ปริ มาณการให้บริ การหรื อพื้นที่ปรับอากาศย้อนหลังอย่างน้อย
12 เดือน เพื่อนาไปวิเคราะห์หาสัดส่ วนการใช้พลังงานและดัชนีการใช้พลังงานของโรงงานหรื ออาคาร
นอกจากนั้นหลังจากที่ดาเนินการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง หรื อทากิจกรรมทางด้านอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ า
แล้ว ดัชนีการใช้พลังงาน ไฟฟ้ า (Specific Energy Consumption) จะต้องลดลง นัน่ หมายถึงมีการลดลง
ของต้นทุนการผลิตด้านพลังงานไฟฟ้ าของโรงงานหรื ออาคาร
ตารางที่ 2.1- 1 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ประเภทสถานประกอบการ
รายละเอียด

อุตสาหกรรม

อาคารธุรกิจ
สานักงาน โรงแรม โรงพยาบาล สรรพสินค้ า สถานศึกษา

1. พลังงานไฟฟ้ า (kWh)













2. ค่าไฟฟ้ า (บาท)













3. พื้นที่ใช้สอย (m2)













4. พื้นที่ปรับอากาศ (m2)













5. ปริ มาณหรื อน้ าหนัก
ผลผลิต (หน่วย)

-

-

-

-

-



6. จานวนห้องพัก

-

-

-

-

-

7. จานวนคนไข้ใน

-


-



-

-

-
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ประเภทสถานประกอบการ
รายละเอียด

อุตสาหกรรม

อาคารธุรกิจ
สานักงาน โรงแรม โรงพยาบาล สรรพสินค้ า สถานศึกษา

8. วิเคราะห์พลังงานต่อ
พื้นที่ใช้สอย (kWh/m2)
9. วิเคราะห์พลังงานต่อ
พื้นที่ปรับอากาศ
(kWh/m2)

























10. วิเคราะห์พลังงานต่อ
ผลผลิต (kWh/หน่วย)

-

-

-

-

-



11. วิเคราะห์พลังงานต่อ
จานวนห้อง (kWh/ห้อง)

-



-

-

-

-

12. วิเคราะห์พลังงานต่อ
คนไข้ใน (kWh/คน)

-

-



-

-

-

2.1.1 ความสั มพันธ์ ของการใช้ พลังงานไฟฟ้าและดัชนีการใช้ พลังงานไฟฟ้า
การดาเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ าในโรงงานและอาคาร จาเป็ นต้องมีการกาหนดเป้ าหมายใน
ภาพรวมของการใช้พลังงานไฟฟ้ าเพื่อให้ทุกคนในองค์กรร่ วมมือกันดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนต่อ
ต้นทุนการผลิตด้านพลังงานไฟฟ้ า โดยเป้ าหมายที่ดีที่สุดคือ ดัชนีการใช้พลังงาน ไฟฟ้ ารายปี (Specific
Energy Consumption) ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนระหว่างปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ท้ งั ปี ต่อปริ มาณการผลิตรวมที่
ได้ท้ งั ปี เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีอตั ราการผลิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี ตามความต้องการของ
ลูกค้า ส่ งผลให้พลังงานที่ใช้เปลี่ยนแปลง ส่ วนอาคารอาจใช้ปริ มาณพลังงาน ไฟฟ้ าที่ใช้ท้ ังปี ต่อปริ มาณ
การให้บริ การ หรื อพื้นที่ปรับอากาศทั้งปี นอกจากนั้น สภาวะอากาศหรื อฤดูกาลก็มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานเช่นกัน ดังนั้นเป้ าหมายที่กาหนดจะต้องเป็ นเป้ าหมายที่สามารถดาเนินการได้
จริ งโดยอาจใช้ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ยของปี ก่อน(ปี ฐาน)เป็ นตัวกาหนดเป้ าหมาย หากสามารถ
ดาเนินการเช่นนี้ทุกปี ค่าเฉลี่ยของดัชนีการใช้พลังงานจะลดต่าลงอย่างต่อเนื่อง
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ดัชนีการใช้ พลังงานไฟฟ้า

ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ย

เดือนที่
รู ปที่ 2.1-1 ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ยรายปี
ดัชนีการใช้ พลังงานไฟฟ้า
ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ยของปี ฐาน ( ปี ที่ 1)
ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ยของปี ที่ 2
ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ยของปี ที่ 3
ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ยของปี ที่ 4

เดือนที่
รู ปที่ 2.1-2 ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ยรายปี ที่เป็ นเป้ าหมายลดลง
จากรู ปที่ 2.1-3 จะเห็นว่าพลังงาน ไฟฟ้ า ที่ใช้แยกเป็ น 2 ส่ วนคือ พลังงานคงที่ (Fixed or Standing
Consumption) พลังงานคงที่น้ ีเกิดจากประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์และพลังงานที่ใช้ในระบบสนับสนุนการ
ผลิตต่างๆ หรื อการให้บริ การ ดังนั้นถ้ามีการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์ใช้พลังงาน และบริ หาร
การใช้อุปกรณ์ที่สนับสนุนการผลิตหรื อการให้บริ การให้ดีข้ ึนจะส่ งผลให้พลังงานส่ วนคงที่น้ ีลดต่าลง ใน
ส่ วนที่สองคือพลังงานแปรเปลี่ยน (Variable or Marginal Consumption) เป็ นการใช้พลังงานที่
เปลี่ยนแปลงตามปริ มาณการผลิต หรื อการให้บ ริ การ โดยถ้าผลิตมากขึ้น หรื อให้บริ การมากขึ้น ก็จะใช้
พลังงานมากขึ้น ถ้าความชันของเส้นแนวโน้มต่า จะส่ งผลให้ตน้ ทุนการใช้พลังงาน ลดลงมากเมื่อมีการ
ผลิตมากขึ้น หรื อการให้บริ การมากขึ้น ดังนั้น ถ้าโรงงาน และอาคาร ใช้พลังงานโดยมีเส้นความชันมาก
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ควรเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเครื่ องจักรในกระบวนการผลิตและบริ หารจัดการการผลิตหรื อการให้บริ การโดยให้
เครื่ องจักรทุกเครื่ องทางานในจุดที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและต่อเนื่อง หรื อการให้บริ การเต็มพิกดั
เส้นประในรู ปที่ 2.1-3 คือ ดัชนีการใช้พลังงาน (SEC : Specific Energy Consumption) เป็ นสัดส่ วน
ระหว่าง พลังงานที่ใช้ต่อผลผลิต หรื อการให้บริ การ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริ มาณการผลิต หรื อการ
ให้บริ การ จากแผนภาพจะเห็นว่าแนวโน้มของเส้นจะต้องลดต่าลงตามปริ มาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น หรื อการ
ให้บริ การที่เพิม่ ขึ้น เนื่องจากการผลิตที่มากขึ้น หรื อการให้บริ การที่มากขึ้น สัดส่ วนระหว่า งพลังงานคงที่
กับพลังงานแปรเปลี่ยนจะลดลง นอกจากนั้นถ้าแนวโน้มของเส้นกราฟมีความชันมากจะทาให้ตน้ ทุน
พลังงานลดลงมากเมื่อปริ มาณการผลิตหรื อการให้บริ การเพิ่มขึ้น

Energy consumption

Specific consumption
Variable or
Marginal consumption

Fixed or standing
consumption

s

Production output
Service output

รู ปที่ 2.1- 3 การเปรี ยบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ ากับผลผลิตหรื อการให้บริ การ
2.1.2 การวิเคราะห์ ดัชนีการใช้ พลังงานโดยใช้ โปรแกรม Microsoft Excel
การวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานไฟฟ้ า มีวตั ถุประสงค์เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของการใช้พลังงานไฟฟ้ าและ
ต้นทุนการผลิตด้านพลังงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือนหรื อไม่ ถ้าเดือนใดสู งผิดปกติ ควรหา
สาเหตุและแนวทางแก้ไข นอกจากนั้นดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ า ยังสามารถนาไปใช้เป็ นค่าเป้ าหมายในการ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าขององค์กรได้หากดัชนีการใช้พลังงานที่จดั ทาขึ้นมีค่าความเชื่อถือสู ง ทั้งนี้ ดชั นีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้ าสามารถหาจากพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ต่อน้ าหนัก หรื อปริ มาณของผลผลิตหรื อวัตถุดิบหรื อต่อ
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บทที่ 2 การวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานและสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของสถานประกอบการ

มูลค่าผลผลิตก็ได้ **ส่ วนอาคารดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าสามารถหาได้จากพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ต่อปริ มาณ
การให้บริ การหรื อต่อพื้นที่ปรับอากาศ ดังนั้นผูท้ ี่ ควบคุมการใช้ พลังงานไฟฟ้ าจะต้องหาค่าดัชนีการใช้
พลังงานไฟฟ้ าให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นจะไม่เกิดประโยชน์ในการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้ า
เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และตรวจติดตามการใช้พลังงานในแต่ละเดือน จึงได้จดั ทาเป็ นโปรแกรม
Microsoft Excel โดยมีวธิ ี การใช้งานดังนี้
1. นาข้อมูลปริ มาณหรื อน้ าหนักของผลผลิตหรื อวัตถุดิบ หรื ออาจใช้มูลค่าผลผลิต ส่ วนอาคารอาจใช้
ปริ มาณการให้บริ การหรื อพื้นที่ ปรับอากาศที่เกิดขึ้นจริ งในรอบเดือน โดยวันเริ่ มต้นและสุ ดท้ายของ
เดือนจะต้องตรงกับวันที่บนั ทึกพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ ไปกรอกลงในตารางในช่องผลผลิตหรื อบริ การ และ
แก้ไขหน่วยวัดตามที่ใช้จริ ง
2. กรอกข้อมูลปริ มาณพลังงานไฟฟ้ า และค่าใช้จ่ายในรอบเดือนเดียวกันลงในช่องพลังงานไ ฟฟ้ าและ
ค่าใช้จ่าย
3. โปรแกรม Excel จะทาการวิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์เป็ นแผนภาพ ดังนี้
** ในกรณี ที่โรงงานมีผลผลิตที่หลากหลาย สามารถใช้หน่วยเทียบเท่าด้านพลังงานมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ซึ่ งจะให้ความถูกต้องมากขึ้น หรื ออาจใช้ผลผลิตหลักของโรงงาน
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เฉลี่ยต่ อเดือน

ต่ำสุ ด

สู งสุ ด

รวม

พ.ย. 2554
ธ.ค. 2554

ต.ค. 2554

ก.ย. 2554

ส.ค. 2554

ก.ค. 2554

มิ.ย. 2554

พ.ค. 2554

เม.ษ. 2554

มี.ค. 2554

ก.พ. 2554

ม.ค. 2554

เดือน-ปี

พลังงานไฟฟ้ า
(kWh)

ค่าใช้จ่าย
(บาท)
ค่าไฟฟ้ าต่อหน่วย
(บาท/kWh)
พื้นที่ใช้สอย (m2)
(m )

2

พื้นที่ปรับอากาศ
(kWh/m )

2

พลังงานไฟฟ้ าต่อพื้นที่ใช้สอย
(kWh/m )

2

พลังงานไฟฟ้ าต่อพื้นที่ปรับอากาศ

ดัชนี การใช้พลังงาน
ปริ มาณหรื อน้ าหนักผลผลิต
(หน่วย)

ตารางที่ 2.1- 2 การใช้พลังงานไฟฟ้ าและดัชนีการใช้พลังงานของสถานประกอบการ(ประเภทโรงงาน)

พลังงานไฟฟ้ าต่อผลผลิต
(kWh/หน่วย)

บทที่ 2 การวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานและสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของสถานประกอบการ
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เฉลี่ยต่ อเดือน

ต่ำสุ ด

สู งสุ ด

รวม

พ.ย. 2554
ธ.ค. 2554

ต.ค. 2554

ก.ย. 2554

ส.ค. 2554

ก.ค. 2554

มิ.ย. 2554

พ.ค. 2554

เม.ษ. 2554

มี.ค. 2554

ก.พ. 2554

ม.ค. 2554

เดือน-ปี

พลังงานไฟฟ้ า
(kWh)

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ค่าไฟฟ้ าต่อหน่วย
(บาท/kWh)
พื้นที่ใช้สอย (m2)
(m )

2

พื้นที่ปรับอากาศ
(kWh/m )

2

พลังงานไฟฟ้ าต่อพื้นที่ใช้สอย

สาหรับอาคารทุกประเภท
(kWh/m2)

พลังงานไฟฟ้ าต่อพื้นที่ปรับอากาศ

ดัชนีการใช้พลังงาน

จานวนห้องพัก พลังงานไฟฟ้ าต่อห้อง
(ห้อง)
(kWh/ห้อง)

สาหรับโรงแรม

ตารางที่ 2.1- 3 การใช้พลังงานไฟฟ้ าและดัชนีการใช้พลังงานของสถานประกอบการ(ประเภทอาคารธุรกิจ)

จานวนคนไข้ใน พลังงานไฟฟ้ าต่อเตียง
(เตียง)
(kWh/เตียง)

สาหรับโรงพยาบาล

บทที่ 2 การวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานและสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของสถานประกอบการ
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บทที่ 2 การวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานและสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของสถานประกอบการ

2.1.2.1 แผนภาพการใช้ พลังงานไฟฟ้ ารายเดือน
แผนภาพนี้จะทาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานไฟฟ้ าในแต่ละเดือนว่ามีความผิดปกติจากเดือน
เดียวกันของปี ก่อนๆ หรื อไม่ ถ้าสู งขึ้นกว่าปี ก่อนๆ ควรหาสาเหตุวา่ เกิดจากอะ ไร ถ้าเกิดจากปริ มาณการ
ผลิตหรื อปริ มาณการให้บริ การที่มากขึ้นกว่าเดือนเดียวกันในปี ก่อนก็ไม่เป็ นปั ญหานัก แต่ถา้ ผลผลิตหรื อ
การให้บริ การเท่ากันหรื อน้อยกว่าปี ก่อน จะต้องไปตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้ ามาว่าดัชนี
ของอุปกรณ์น้ นั สู งขึ้นหรื อไม่ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุวา่ เกิดจากตรงไหนและอะไร แล้วหาทางแก้ไขปั ญหา
ที่เกิดขึ้น
kWh
200,000
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000

( kWh )

80,000

(เฉลี่ ย)

60,000
40,000
20,000

พ.ย.

ต.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

เดือ น

0

รู ปที่ 2.1- 4 แผนภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ ารายเดือน

8-16

บทที่ 2 การวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานและสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของสถานประกอบการ

2.1.2.2 แผนภาพ ดัชนีการใช้ พลังงานไฟฟ้ ารายเดือน
แผนภาพนี้จะทาให้เห็นภาพต้นทุนพลังงานต่อผลผลิต หรื อปริ มาณการให้บริ การ ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีความผิดปกติจากเดือนเดียวกันของปี ก่อนๆ หรื อไม่ นอกจากนั้นจะ
ใช้เปรี ยบเทียบกับดัชนีการใช้พลังงานที่เป็ นค่าเป้ าหมายว่า ในแต่ละเดือนลดลงร้อยละเท่าใด ถ้าไม่ได้
ตามเป้ าหมายก็จะต้องหาสาเหตุและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
kWh/หน่ วยผลผลิ ต
700
600
500
400
300
200
kWh/หน่ วยผลผลิ ต

kWh/หน่ วยผลผลิ ต(เฉลี่ ย)

100
เดือ น

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

0

รู ปที่ 2.1- 5 แผนภาพ ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ ารายเดือน
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บทที่ 2 การวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานและสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของสถานประกอบการ

2.1.2.3 แผนภาพ ความสัมพันธ์ ระหว่ างการใช้ พลังงานไฟฟ้ ากับปริมาณการผลิต หรือปริมาณการ
ให้ บริการ
แผนภาพนี้จะทาให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้กบั ปริ มาณการผลิต หรื อปริ มาณการ
ให้บริ การโดยถ้ามีความสัมพันธ์กนั สูง ค่า R2 ควรจะมากกว่า 0.8 และแนวโน้มการใช้พลังงานจะต้องสู งขึ้น
ตามปริ มาณการผลิตหรื อการให้บริ การที่มากขึ้น เนื่องจากเมื่อมีการผลิตหรื อการให้บริ การมากก็จะต้องใช้
พลังงานมาก ในกรณี ที่สมการที่ได้มีค่า R2 มากกว่า 0.8 แสดงว่าข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ดชั นีการใช้
พลังงานที่ได้ถูกต้องและมีการควบคุมการใช้พลังงานได้เป็ นอย่างดี นอกจากนั้นสมการที่ได้สามารถนาไป
ทานายการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่ปริ มาณการผลิตหรื อการให้บริ การต่างๆ ได้อย่างแม่นยา แต่ถา้ ค่Rา2 ต่าจะต้อง
ไปตรวจสอบความถูกต้องของผลผลิตหรื อการให้บริ การที่นามาใช้วเิ คราะห์ หรือความสม่าเสมอของการใช้
พลังงานหรื อการผลิตหรื อการให้บริ การ นอกจากนั้นเมื่อลากเส้นแนวโน้มลงมาตัดกับแกนตั้งของแผนภาพ
จะได้ค่าปริ มาณการใช้พลังงานคงที่ (Fixed or Standing Consumption) ซึ่ งหมายความว่า ถึงไม่มีการผลิต
หรื อการให้บริ การยังมีการใช้พลังงานปริ มาณ หนึ่ ง นอกจากนั้นถ้าเป็ นกราฟที่มีความชันมากจะบอกให้
ทราบว่าเมื่อมีการผลิตหรื อการให้บริ การมากขึ้นเพียงเล็กน้อยจะส่ งผลให้ปริ มาณการใช้พลังงานเพิ่มสู งขึ้น
มาก
kWh
200,000
180,000
160,000
140,000

y = 21.915x + 150797

120,000

R2 = 0.8238

100,000
80,000

kWh

60,000

เชิ งเส้ น (kWh)

40,000
20,000
ผลผลิ ต

0
0

100

200

300

400

500

600

700

รู ปที่ 2.1- 6 แผนภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงานไฟฟ้ ากับปริ มาณการผลิตหรื อปริ มาณ
การให้บริ การ

10-16

บทที่ 2 การวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานและสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของสถานประกอบการ

2.1.2.4 แผนภาพความสัมพันธ์ ระหว่ างดัชนีการใช้ พลังงานไฟฟ้ ากับปริมาณการผลิต หรือปริมาณการ
ให้ บริการ
แผนภาพนี้จะทาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ ากับปริ มาณการผลิต หรื อปริ มาณ
การให้บริ การโดยถ้ามีความสัมพันธ์อย่างดี ค่า R2 ควรจะมากกว่า 0.8 และแนวโน้มดัชนีการใช้พลังงาน
จะต้องลดลงตามปริ มาณการผลิตหรื อการให้บริ การที่สูงขึ้น เนื่องจากสัดส่ วนระหว่างพลังงานคงที่
(Fixed Consumption) กับพลังงานแปรเปลี่ยน (Variable or Marginal Consumption) ลดต่าลงตามปริ มาณ
การผลิตหรื อปริ มาณการให้บริ การที่สูงขึ้ น ถ้า R2 มากกว่า 0.8 สมการที่ได้สามารถนาไปทานายดัชนีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้ าที่ปริ มาณการผลิตหรื อปริ มาณการให้บริ การต่างๆ ได้อย่างแม่นยา แต่ถา้
R2 มีค่าต่า
จะต้องไปตรวจสอบความถูกต้องของปริ มาณผลผลิตและพลังงานที่นามาวิเคราะห์ นอกจากนั้นถ้า
เส้นกราฟมีความชันมากจะบอกให้ทราบว่าเมื่อมีการเพิ่มผลผลิตหรื อการให้บริ การเพียงเล็กน้อยจะส่ งผล
ให้ดชั นีการใช้พลังงานลดลงได้มาก
kWh /หน่ วยผลผลิ ต
700
600
y = -0.9652x + 818.29

500

R2 = 0.8291

400
300
200
kWh/หน่ วยผลผลิ ต

100

เชิ งเส้ น (kWh/หน่ วยผลผลิ ต)

0
0

100

200

300

400

500

600
700
ผลผลิ ต ( …....)

รู ปที่ 2.1- 7 แผนภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ ากับปริ มาณการผลิตหรื อปริ มาณ
การให้บริ การ
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บทที่ 2 การวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานและสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของสถานประกอบการ

2.1.3 การวิเคราะห์ ดัชนีการใช้ พลังงานไฟฟ้าทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่จะนามาใช้เปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายในการอนุรักษ์พลังงาน ควรเป็ นดัชนีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ยรายปี เนื่องจากได้รวมพฤติกรรมการผลิต หรื อพฤติกรรมการให้บริ การ และฤดูกาล
ต่างๆ แล้ว เช่น ในปี พ .ศ. 2550 จะต้องลดต้นทุนกา รผลิต หรื อให้บริ การด้านพลังงานไฟฟ้ ารวมลง 5%
จากปี พ.ศ. 2549 โดยลดลง จาก 200 kWh/Ton เป็ น 190 kWh/Ton ดังนั้นในแต่ละเดือนของปี พ .ศ. 2550
จะต้องพยายามบริ หารจัดการพลังงาน ไฟฟ้ าให้ตน้ ทุนการผลิตด้านพลังงาน ไฟฟ้ าไม่เกิน 190 kWh/Ton
ถ้าเดือน ใดเกินต้องหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข จะส่ งผลให้ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ยของปี พ.ศ.
2550 ลดลงต่ากว่าปี พ.ศ. 2549
การวิเคราะห์ผลของดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงนั้น ควรวิเคราะห์ผลจากค่าเฉลี่ยทั้งปี เช่น ดัชนีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้ าของปี พ.ศ. 2549 เท่ากับ 200 kWh/Ton และในปี พ.ศ. 2550 เท่ากับ 170 kWh/Ton ผล
การลดลงของดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ [(200-170) /200] x 100 = 15%
kWh/Ton
200

เฉลี่ยปี 2549 = 200 kWh /Ton



เฉลี่ยปี 2550 = 170 kWh /Ton
ลดลง 15%

เดือน
รู ปที่ 2.1- 8 แผนภาพการเปรี ยบเทียบดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าเดิมและหลังจากปรับปรุ ง
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บทที่ 2 การวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานและสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของสถานประกอบการ

2.2 สั ดส่ วนการใช้ พลังงานไฟฟ้าของสถานประกอบการ
สัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าเป็ นสิ่ งสาคัญอันดับแรกในการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากโรงงาน
และอาคาร แต่
ละแห่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้ า ในอุปกรณ์หลักต่างๆที่แตก ต่างกัน ดังนั้นโรงงาน และอาคาร ที่จะ
ดาเนินการอนุรักษ์พลังงาน ไฟฟ้ าจะต้องรู ้วา่ ตนเองใช้พลังงาน ในระบบ/อุปกรณ์ใดมากที่สุด เพื่อที่จะให้
ความสาคัญ และ มุ่งเน้น ในการหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ในระบบ/อุปกรณ์ นั้นมากกว่า ระบบ/
อุปกรณ์ที่มีสัดส่ ว นการใช้พลังงานน้อย ซึ่ งจะส่ ง ผลให้เกิดผลการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้ า และลดต้นทุน
ด้านพลังงานไฟฟ้ าได้มาก
ระบบ/อุปกรณ์

พลังงานไฟฟ้า
(kWh/y)

ร้ อยละการใช้ พลังงานไฟฟ้า
(%)

1. ระบบปรับอากาศ
2. ระบบอากาศอัด
3. ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
4. กระบวนการผลิตและอื่นๆ

1,000,000
3,000,000
500,000
2,500,000
7,000,000

14.29
42.86
7.14
35.71
100.00

รวม

กราฟแสดงสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟาในระบบ อุปกรณ์
ระบบปรั บ
อากาศ

กระบวนการ
ผลิตและอื่นๆ
ระบบอากาศ
อัด

ระบบไฟฟา
แสงสว่าง

รู ปที่ 2.2- 1 แผนภาพสัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าในระบบ / อุปกรณ์
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บทที่ 2 การวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานและสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของสถานประกอบการ

2.3 เกณฑ์ เปรียบเทียบดัชนีการใช้ พลังงานในระบบปรับอากาศสาหรับอาคารธุรกิจ
ก่อนดาเนิน การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ สถานประกอบการควรวิเคราะห์หาดัชนีก ารใช้
พลังงานไฟฟ้ าของอาคาร โดยใช้พลัง งานไฟฟ้ าที่อาคารใช้ หารด้วยการให้ บริ การ เช่น kWh/m2, kWh/
คนไข้ใน(โรงพยาบาล), kWh/ห้องที่ขายได้ (โรงแรม) เป็ นต้น และหาดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าในระบบ
ปรับอากาศ เช่นเดียวกันโดยแตกต่างกันที่ใช้พลังงานไฟฟ้ าเฉพาะของระบบปรับอากาศ
ซึ่งการใช้
พลังงานในระบบปรับอากาศนั้น อาคารส่ วนใหญ่ไม่มีการติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้ าภายในส่ งผลให้ไม่สามารถ
บันทึกและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้ าในระบบปรับอากาศ ซึ่ งมีสัดส่ วนในการใช้พลังงานสู งสุ ดได้
ดังนั้นควรทาการติดตั้งมิเตอร์ เพิ่มสาหรับระบบปรับอากาศ นอกจากดัชนีดงั กล่ าวจะสามารถใช้แสดงผล
การอนุรักษ์พลังงานหลังจากดาเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานต่างๆแล้วยังสามารถใช้เปรี ยบเทียบกับ
อาคารประเภทเดียวกัน เพื่อให้รู้วา่ อาคารเรามีศกั ยภาพในการลดการใช้พลังงานได้อีกมากน้อยเท่าใด เช่น
อาคารประเภทสถานศึกษามีค่า เกณฑ์ ดชั นีการใช้พลังงานในระ บบปรับอากาศเฉลี่ย 76.2 kWh/m2 y ถ้า
อาคารเราใช้ 120 kWh/m2 y แสดงว่ามีศกั ยภาพในการลดการใช้พลังงานประมาณ 54.48% เป็ นต้น
ตารางที่ 2.3-1 ดัชนีพลังงานไฟฟ้ าต่อพื้นที่ใช้สอยต่อปี และสัดส่ วนพื้นที่ปรับอากาศของอาคารพาณิ ชย์ 8
ประเภท

อาคาร

ค่ าพลังงานไฟฟ้าต่ อพืน้ ทีใ่ ช้ สอยต่ อปี ,

สั ดส่ วนพืน้ ทีป่ รับ
อากาศ

กิโลวัตต์ -ชม./ตร.ม.-ปี (kWh/m2y)
ค่ าต่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด ค่ าเฉลีย่
25.5
660.1
102.9
109.4
618.1
148.4
83.8
520.8
116.0
111.0
1165.4
268.7
33.3
171.4
37.3
37.6
659.4
66.1
32.8
793.7
359.6

ต่ อพืน้ ทีใ่ ช้ สอย, (%)
ค่ าเฉลีย่
28
65
41
68
27
26
72

สานักงาน
โรงแรม
โรงพยาบาล
ห้างสรรพสิ นค้าขายปลีก
สถานศึกษา
อาคารชุด
ห้างสรรพสิ นค้าขายปลีกและขายส่ ง
อาคารอื่นๆ
27.0
717.9
117.5
32
หมายเหตุ อาคารที่ใช้ งานพิเศษ เช่ นสถานีส่งโทรทัศน์ อาจมีการใช้ ไฟฟ้ าสูงกว่ าที่ปรากฏในตาราง
2.3.1 การใช้ ไฟฟ้าในการปรับอากาศ
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บทที่ 2 การวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานและสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของสถานประกอบการ

ในอาคารทัว่ ไประบบปรับอากาศใช้ไฟฟ้ าในสัดส่ วนที่สูงที่สุดและเมื่อคานวณดัชนีการใช้ไฟฟ้ าในระบบ
ปรับอากาศต่อพื้นที่ปรับอากาศก็พบ ว่าดัชนีน้ ีมีค่าสู งเช่นเดียวกัน ในตารางที่ 2.3-2 แสดงค่า พลังงาน
ไฟฟ้ าที่ใช้ในระบบปรับอากาศต่อพื้นที่ปรับอากาศต่อปี และสัดส่ วนพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในการปรับอากาศ
ต่อพลังงานไฟฟ้ าทั้งหมดของอาคารแต่ละประเภท
ตารางที่ 2.3-2 ดัชนีพลังงานไฟฟ้ าในระบบปรับอากาศต่อพื้นที่ปรับอากาศและสัดส่ วนพลังงานไฟฟ้ าที่
ใช้ในการปรับอากาศต่อพลังงานไฟฟ้ าทั้งหมดของอาคาร

อาคาร

พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับ
อากาศต่ อพืน้ ทีป่ รับอากาศ,
กิโลวัตต์ -ชม./ตร.ม.-ปี
(kWh/m2y)

สั ดส่ วนพลังงานไฟฟ้าใน
ระบบปรับอากาศ
ต่ อพืน้ ทีใ่ ช้ สอย,
(%)

ค่ าต่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด ค่ าเฉลีย่

ค่ าเฉลีย่

สานักงาน

26.0

810.0

115.2

41

โรงแรม

114.3

256.4

143.2

64

โรงพยาบาล

100.2

258.9

162.1

56

ห้างสรรพสิ นค้าขายปลีก

70.4

585.6

184.9

52

สถานศึกษา

63.6

165.0

76.2

53

อาคารชุด

13.5

750.0

168.1

58

ห้างสรรพสิ นค้าขายปลีกและขายส่ ง

13.9

756.2

165.4

39

อาคารอื่นๆ

29.1

979.3

216.5

43

ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในการปรับอากาศต่อพื้นที่ปรับอากาศแสดง ถึงระดับภาระการปรับอากาศ ผลของ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบปรับอากาศและจานวนชัว่ โมงใช้งานของระบบปรับอากาศ หากระบบปรับ
อากาศของอาคารหนึ่งซึ่ งมีภาระการปรับอากาศระดับหนึ่งมีประสิ ทธิ ภาพดีและมีจานวนชัว่ โมงการใช้
งานไม่มาก ค่าพลังงานไฟฟ้ าต่อพื้นที่ต่อปี ก็จะไม่สูง ดังนั้นจะเห็ นว่าอาคารที่มีจานวนชั้วโมงใช้งานมาก
เช่น โรงแรม จะมีค่าเฉลี่ยพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในการปรับอากาศสู งกว่าอาคารที่มีชวั่ โมงการใช้งานน้อย
กว่า เช่น อาคารสานักงานหรื อสถานศึกษา
ค่าสัดส่ วนการใช้ไฟฟ้ าในการปรับอากาศต่อการใช้ไฟฟ้ ารวมของแต่ละอาคารแสดงถึงผลที่เกิดจากภาระ
ของการปรับอากาศในพื้นที่ปรับอากาศ สัดส่ วนพื้นที่ปรับอากาศต่อพื้นที่ใช้สอย จานวนชัว่ โมงการใช้
งานของระบบปรับอากาศและประสิ ทธิ ภาพการปรับอากาศ ค่าในตารางที่ 2.3-2 แสดงว่าการปรับอากาศ
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บทที่ 2 การวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานและสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของสถานประกอบการ

ใช้ไฟฟ้ าในสัดส่ วนที่สูงกว่าการใช้ไฟฟ้ าเพื่อกิจกรรมอื่นๆ ในอาคารเกือบทุกประเภทยก
เว้นอาคาร
สานักงานภาระของการปรับอากาศและเงื่อนไขอื่นเกี่ยวข้องกับการใช้งานจะประกอบเป็ นปั จจัยในการ
กาหนดขนาดพิกดั ของระบบปรับอากาศต่อพื้นที่ปรับอากาศ ในตารางที่ 2.3-3 แสดงพิสัยและค่าเฉลี่ยของ
ขนาดพื้นที่ปรับอากาศต่อพิกดั ของขนาดระบบปรับอากาศของอาคารบางประเภท
ตารางที่ 2.3-3 อัตราส่ วนพื้นที่ปรับอากาศต่อพิกดั ของระบบปรับอากาศ
อัตราส่ วนพืน้ ทีป่ รับอากาศต่ อพิกดั ของระบบปรับอากาศ,
อาคาร
สานักงาน
โรงแรม
โรงพยาบาล
ห้างสรรพสิ นค้าขายปลีก
สถานศึกษา

ตร.ม./ตันความเย็น (m2/TR)
พิสัย
ค่ าเฉลีย่
5.4 - 33.6
10.2 - 20.4
5.3 - 27.3
11.5 - 37.5
5.2 - 41.2

14.4
15.4
15.6
21.5
19.9
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บทที่ 3 การตรวจวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรี ยบเทียบ

บทที่ 3
การตรวจวิเคราะห์ ดัชนีการใช้ พลังงานของอุปกรณ์ หลักในระบบปรับอากาศ
และเกณฑ์ เปรียบเทียบ
3.1 การบันทึกขนาดพิกดั ของอุปกรณ์ หลักในระบบปรับอากาศ
การดาเนินการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศนั้น จาเป็ นจะต้องทราบประวัติของอุปกรณ์หลัก
ต่างๆ ในระบบก่อนทาการตรว จวัดวิเคราะห์หาสัดส่ วนการใช้พลังงาน และหาสมรรถนะ รวมทั้งหา
ศักยภาพการประหยัดพลังงานของอุปกรณ์หลักต่างๆ โดยอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศแบบทาน้ า
เย็นระบายความร้อนด้วยน้ า (Water Cooled Water Chiller) ประกอบด้วย 5 อุปกรณ์ดงั นี้ เครื่ องทาน้ า
เย็น เครื่ องสู บน้ า เย็น เครื่ องสู บน้ าระบายความร้อน หอระบายความร้อน และเครื่ องส่ งลมเย็น โดย
ประวัติของอุปกรณ์หลักต่างๆ ประกอบด้วย แบบ/ชนิด ขนาดพิกดั จานวน อายุการใช้งาน และดัชนีการ
ใช้พลังงาน ซึ่ งข้อมูลต่างๆ สามารถหาได้จาก NAME PLATE ที่ติดไว้ที่อุปกรณ์ต่างๆ และคุณลักษณะ
เฉพาะอุปกรณ์จากผูผ้ ลิต
ประวัติของอุปกรณ์ต่างๆ สามารถนาไปใช้ประโย ชน์ได้หลายประการ เช่น ใช้ปรับตั้งระบบอุปกรณ์ให้
อยูใ่ นจุดที่ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ใช้ประกอบในการบารุ งรักษา ใช้ในการควบคุมการใช้พลังงาน และใช้
ในการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อหมดอายุการใช้งาน หรื อใช้อุปกรณ์ที่
มีเทคโนโลยีสูงขึ้น
โดยเฉพาะดัชนีการใช้พลังงานนั้น สามารถนาไปใช้เป็ นเกณฑ์ในการเปรี ยบเทียบกับค่า ที่ได้จากการ
ตรวจวัด โดยถ้ามีความแตกต่างกันมากจะต้องหาแนวทางแก้ไข โดยการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนอุปกรณ์ให้
มีสมรรถนะสู งขึ้นใกล้เคียงกับค่าพิกดั ของอุปกรณ์น้ นั ๆ
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ตารางที่ 3.1-1 แบบบันทึก ขนาดพิกดั ของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลัก
1. เครื่ องทาน้ าเย็น (CH)

2. เครื่ องสู บน้ าเย็น (CHP)

3. เครื่ องสู บน้ าระบายความร้อน (CDP)

4. หอระบายความร้อน (CT)

5. เครื่ องส่ งลมเย็น (AHU)

แบบ / ชนิ ด
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..
 ………………..

ขนาดพิกดั
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

TR
TR
TR
TR
GPM
GPM
GPM
GPM
GPM
GPM
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

จานวน อายุการใช้งาน
(ชุด)
(ปี )
…..
……….
…..
……….
…..
……….
…..
……….
…..
……….
…..
……….
…..
……….
…..
……….
…..
……….
…..
……….
…..
……….
…..
……….
…..
……….
…..
……….
…..
……….
…..
……….
…..
……….
…..
……….
…..
……….
…..
……….
…..
……….

ดัชนี การใช้พลังงาน
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

kW/TR
kW/TR
kW/TR
kW/TR
GPM/kW
GPM/kW
GPM/kW
GPM/kW
GPM/kW
GPM/kW
kW/TR
kW/TR
kW/TR
kW/TR
kW/TR
kW/TR
kW/TR
kW/TR
kW/TR
kW/TR
kW/TR

3.2 การตรวจวิเคราะห์ สัดส่ วนการใช้ พลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์ หลัก
การตรวจวิเคราะห์สัดส่ วนการใช้พลังงาน ไฟฟ้ าในอุปกรณ์หลักต่างๆ ของระบบปรับอากาศ จะทาให้
ทราบว่าพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ในระบบปรับอากาศนั้น นาไปใช้ในอุปกรณ์หลักใดมากที่สุด ซึ่งมี นัยสาคัญ
ที่จะดาเนินการหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์หลักนั้นๆ ต่อไป
การหาสัดส่ วนการใช้พลังงานที่ถูกต้องนั้นจะต้องใช้ขอ้ มูลจากมิเตอร์ บันทึกพลังงานไฟฟ้ าที่ติดตั้ง กับ
อุปกรณ์หลักต่างๆ แต่โดยทัว่ ไปสถานประกอบการ มักไม่ติดตั้งมิเตอร์ บนั ทึกพลังงานไฟฟ้ า ดังนั้นจึง
จาเป็ นต้องใช้การประเมินโดยการตรวจวัดกาลังไฟฟ้ าที่อุปกรณ์ต่างๆใช้ แล้วคูณด้วยตัวประกอบการใช้
งาน (Used Factor) คูณด้วยตัวประกอบการทางาน (Operated Factor) และคูณด้วยชัว่ โมงการใช้งานต่อ
ปี
พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ =
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ (kW) x ตัวประกอบการใช้งาน (UF) x
ตัวประกอบการทางาน (OF) x ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี (h/y)
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UF

=

OF

=

ตัวประกอบการใช้งาน (Used Factor) หมายถึง ในชัว่ โมงต่อปี ที่
นามาใช้ มีการเปิ ดใช้งาน อุปกรณ์ตลอดเวลานั้นๆ หรื อไม่ ถ้าใช้เต็ม
เวลานั้นๆ ค่า UF จะเท่ากับ 1.0
ตัวประกอบการทางาน (Operating Factor) หมายถึง กาลังไฟฟ้ าที่ นา
มาใช้มีการเปลี่ยนแปลง หรื อไม่ในตลอดระยะเวลา การทางานของ
อุปกรณ์ (ภาระโหลดเปลี่ยนแปลง) ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า OF จะ
เท่ากับ 1.0

ตารางที่ 3.2-1 การคานวณสัดส่ วนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์หลัก
1. เครื่ องทาน้ าเย็น
(ขนาดพิกดั TR, kW)

2. เครื่ องสู บน้ าเย็น
(ขนาดพิกดั GPM, kW)

3. เครื่ องสู บน้ าระบายความร้อน
(ขนาดพิกดั GPM, kW)

4. หอระบายความร้อน
(ขนาดพิกดั TR, kW)

5. เครื่ องส่ งลมเย็น
(ขนาดพิกดั TR, kW)

-

รหัส/หมายเลข
 CH-1
 CH-2
 CH-3
 CH-4
รวม
 CHP-1
 CHP-2
 CHP-3
 CHP-4
รวม
 CDP-1
 CDP-2
 CDP-3
 CDP-4
รวม
 CT-1
 CT-2
 CT-3
 CT-4
รวม
 AHU-1
 AHU-2
 AHU-3
 AHU-4
รวม
รวมทั้งระบบ

ขนาดพิกดั
TR หรื อ GPM
kW

กาลังไฟฟ้ าจริ ง แฟคเตอร์ การใช้งาน แฟคเตอร์ การทางาน
kW
UF
OF

-

-

-

-

-

-

-

ชัว่ โมงใช้งาน
h/y

พลังงานไฟฟ้ า สัดส่ วนการใช้พลังงาน
kWh
%

-

-

-

-

-

3.3 การตรวจวิเคราะห์ ดัชนีการใช้ พลังงานของอุปกรณ์ หลักและเกณฑ์ เปรียบเทียบ
ดัชนีการใช้พลังงานถือ เป็ น ตัวชี้ บ่งที่บอกสมรรถนะของอุปกรณ์ ที่มีการใช้พลังงานว่ายังอยูใ่ นจุ ดที่
ยอมรับได้ตามเกณฑ์ที่ควบคุมหรื อไม่ ในกรณี ที่สมรรถนะต่ากว่าเกณฑ์ที่คว บคุมควรทาการ วิเคราะห์
ปัญหา/สาเหตุ เพื่อทาการปรับปรุ งแก้ไขให้สมรรถนะสู งขึ้น หรื อทาการเปลี่ยนใหม่โดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ส่งผลให้สมรรถนะของอุปกรณ์สูงขึ้น
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ดัชนีการใช้พลังงานที่ได้จากการตรวจวัดนั้น จะต้องทาการตรวจวัดในขณะที่อุปกรณ์รับภาระสู ง เพื่อ
นาไปเปรี ยบเทียบกับพิกดั ดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์น้ นั ๆ และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่จะต้องนาไป
เปรี ยบเทียบกับพิกดั ดัชนีการใช้พลังงานของอุปกรณ์ใหม่ที่จะนามาทดแทน เพื่อหาผล การประหยัด
พลังงานที่เกิดขึ้นหลังจากการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนอุปกรณ์
ดัชนีการใช้พลังงานจากการตรวจวัด เปรี ยบเทียบ ดัชนีการใช้พลังงานที่พิกดั  หาแนวทางการปรับปรุ ง
ดัชนีการใช้พลังงานจากการตรวจวัด เปรี ยบเทียบ ดัชนีการใช้พลังงานที่พิกดั  หาแนวทางการเปลี่ยนใหม่
ของอุปกรณ์ใหม่

3.3.1 การตรวจวิเคราะห์ ดัชนีการใช้ พลังงานเครื่องทานา้ เย็นและเกณฑ์ เปรียบเทียบ
ผูค้ วบคุมเค รื่ องทาน้ าเย็นจะต้องตรวจสอบดัชนีการใช้พลังงานของเครื่ องอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้
เปรี ยบเทียบกับดัชนีการใช้พลังงานพิกดั ของเครื่ องว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเท่าใด แล้วจึงหาแนว
ทางการปรับปรุ ง/หรื อเปลี่ยนใหม่เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
3.3.1.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะเครื่องทาน้าเย็น
การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่ องทาน้ าเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่ องในรู ปของ
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้เทียบกับความเย็นที่ได้ (กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น ; kW/TR) ในขณะที่เครื่ องทาน้ าเย็น
ทางานที่ภาระสู งสุ ด เนื่องจากค่า kW/TR ของเครื่ องจะเปลี่ยนไปตามภาระข องเครื่ อง โดยเครื่ องมีค่า
kW/TR ต่าที่สุดเมื่อรับภาระประมาณ 80-95% โดยใช้สมการคานวณดังนี้
ChP =
PC/Q
PC
=
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ (kW)
Q
=
ความสามารถในการทาความเย็น (TR)
=
500 x F x  T / 12,000
F
=
อัตราการไหลของน้ าเย็น (GPM)
T =
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้า – อุณหภูมิน้ าเย็นออก (OF)
ตารางที่ 3.3-1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่ องทาน้ าเย็น
จุดที่
1
2
3,4

การตรวจวัด
วัดกาลังไฟฟ้ า
วัดอัตราการไหลของน้ าเย็น
วัดอุณหภูมิน้ าเย็นเข้า-ออก

เครื่องมือตรวจวัด
ลักษณะการตรวจวัด
Power Meter
วัดต่อเนื่องทุก 10 นาที เป็ นเวลา
Ultrasonic Flow Meter 1 ชัว่ โมง ขณะรับภาระสู งสุ ด
Thermometer
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1.วัดกาลังไฟฟ้ าที่
เข้าเครื่ องทาน้ าเย็น
......................kW

3.วัดอุณหภูมิน้ าเย็นกลับ
......................oF

4.วัดอุณหภูมิน้ าเย็นจ่าย
......................oF

2. วัดอัตราการไหลน้ าเย็น
............................GPM

การตรวจวัดเครื่ องทาน้ าเย็นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลถูกต้องนั้น ในการเก็บข้อมูลแต่ละค่าจะต้องดาเนินการวัด
ค่าในเวลาเดียวกันหรื อใกล้เคียงกันให้มากที่สุด เราสามา รถตรวจวัดค่า สมรรถนะของเครื่ องที่ภาระการ
ทางานต่างๆ ของเครื่ องได้ โดยในระหว่างดาเนินการทดสอบจะต้องควบคุมภาระของเครื่ องให้มีค่าคงที่
ด้วยซึ่งควรจะใช้การควบคุมแบบ Manual แทนการให้เครื่ องทางานแบบ Automatic เว้นเสี ยแต่วา่ ภาระ
ความเย็นของระบบ (Cooling Load) ในช่วงเวลาทดสอบมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงก็สามารถตรวจวัดได้ทนั ที
แต่ค่าที่วดั ได้น้ นั เป็ นค่าที่ภาระของเครื่ อง ณ ขณะนั้นเท่านั้น
ดังนั้นถ้าต้องการหาสมรรถนะสู งสุ ด
จะต้องทาการตรวจวัดที่ภาระของเครื่ องประมาณ ร้อยละ 80-90
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3.3.1.2 การวิเคราะห์ สมรรถนะเครื่องทาน้าเย็นโดยใช้ โ ปรแกรม Microsoft Excel
รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย
No.1

ข้ อมูล
No.2

No.3

1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ขนาดพิกดั ทาความเย็น

TRR

TR

500

500

500

1.2 เกณฑ์ค่า kW/TR มาตรฐาน

ChPS

kW/TR

0.80

0.80

0.80

1.3 ค่า kW/TR พิกดั ของเครื่ อง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ของส่ วนทาน้ าเย็น

ChPR

kW/TR

0.75

0.75

0.75

EL

kW

300.00 312.00 315.00

ส่ วนทาน้ าเย็น

FL

GPM

1,050

1,100

1,159

2.3 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าส่ วนทาน้ าเย็น

TI

o

57.00

57.00

57.00

2.4 อุณหภูมิน้ าเย็นออกจากส่ วนทาน้ าเย็น
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

TO

o

48.00

48.00

48.50

3.1 ความสามารถในการทาความเย็น

TRA

TR

393.75 412.50 410.48

3.2 ค่า kW/TR ของเครื่ องทาน้ าเย็น

ChPA

kW/TR

0.76

0.76

0.77

ChP = EL / TRA
3.3 ความแตกต่างของความสามารถในการ
ทาความเย็นเทียบกับพิกดั ของเครื่ อง

%TR

%

21.25

17.50

17.90

%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100
3.4 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน

%ChPS

%

5.26

5.26

3.90

% ChPS = ((ChPS - ChPA) / ChPS) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
พิกดั ของเครื่ อง

%ChPR

%

1.33

1.33

2.67

2.2 อัตราการไหลของน้ าเย็นที่ไหลผ่าน
F
F

TR = (500 x FL x (TI - TO) / 12,000)

% ChPR = ((ChPA - ChPR) / ChPR) x 100
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3.3.1.3 เกณฑ์ เปรียบเทียบสมรรถนะสาหรับเครื่องทาน้าเย็น
การเปรี ยบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรี ยบเทียบค่าต่างๆ กับพิกดั ของเครื่ องหรื ออุปกรณ์น้ นั และเปรี ยบเทียบ
กับอุปกรณ์ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกดั เท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ ง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ ควร
เปรี ยบเทียบกับพิกดั ของอุปกรณ์ที่จะนามาใช้แทน
1.
2.
3.
4.
5.

ความสามารถในการทาความเย็นเทียบกับพิกดั ของเครื่ องที่ภาระเต็มพิกดั ไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
ค่า kW/TR เทียบกับพิกดั ของเครื่ องที่ภาระเต็มพิกไดั ม่ควรมีค่าต่างกันเกิน10%
ที่ภาระการทางานเท่ากันความสามารถในการทาความเย็ไนม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
ค่า kW/TR ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
กรณี เปลี่ยนเครื่ องทาน้ าเย็นใหม่ ควรมีค่า kW/TR ไม่เกินค่ามาตรฐานเครื่ องปรับอากาศตามที่กฎหมาย
กาหนด ดังนี้

ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง การกาหนดค่ าสั มประสิ ทธิ์สมรรถนะขั้นต่า ค่ าประสิ ทธิภาพการให้ ความเย็นและค่ ากาลังไฟฟ้าต่ อ
ตันความเย็นของระบบปรับอากาศทีต่ ิดตั้งใช้ งานในอาคาร พ.ศ. 2552
“ค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ” หมายถึง อัตราส่ วนระหว่างขีดความสามารถทาความเย็นรวมสุ ทธิ ของ
ระบบปรับอากาศ หน่วยเป็ นวัตต์ กับพิกดั กาลังไฟฟ้ า หน่วยเป็ นวัตต์
“ค่าประสิ ทธิ ภาพการให้ความเย็น ” หมายความว่า ค่าประสิ ทธิ ภาพการให้ความเย็นของระบบปรับ
อากาศโดยกาหนดในรู ปของค่าอัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงาน
“อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงาน ” หมายถึง อัตราส่ วนระหว่างขีดความสามารถทาความเย็นรวมสุ ทธิ
ของระบบปรับอากาศ หน่วยเป็ นบีทียตู ่อชัว่ โมง กับพิกดั กาลังไฟฟ้ า หน่วยเป็ นวัตต์
“ค่ากาลังไฟฟ้ าต่อตันความเย็น” หมายถึง อัตราส่ วนระหว่ างพิกดั กาลังไฟฟ้ า หน่วยเป็ นกิโลวัตต์ กับขีด
ความสามารถทาความเย็นรวมสุ ทธิ ของเครื่ องทาน้ าเย็น หน่วยเป็ นตันความเย็น
1. ระบบปรับอากาศประเภทและขนาดต่างๆ ที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร ต้องมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ
ค่าประสิ ทธิ ภาพการให้ความเย็นในรู ปของอัตราส่ วนประสิ ทธิ ภ าพพลังงาน และค่า กาลังไฟฟ้ าต่อตัน
ความเย็นของเครื่ องทาน้ าเย็นดังต่อไปนี้
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1.1 เครื่ องปรับอากาศขนาดเล็กต้องมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะหรื ออัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงาน
ขั้นต่าดังต่อไปนี้
ขนาดของเครื่องปรับอากาศ
ค่ าสั มประสิ ทธิ์สมรรถนะ
อัตราส่ วนประสิ ทธิภาพพลังงาน
(วัตต์ )
(วัตต์ ต่อวัตต์ )
(บีทยี ตู ่ อชั่ วโมงต่ อวัตต์ )
ไม่เกิน 12,000
3.22
11
*ตั้งแต่ ปี 2555 อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงานขัน้ ตา่ ของเครื่ องปรั บอากาศเบอร์ 5 เท่ ากับ 11.6
1.2 ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ตอ้ งมีค่า กาลังไฟฟ้ า ต่อตันความเย็นของเครื่ องทาน้ าเย็นและ
ส่ วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศดังต่อไปนี้
ก. เครื่ องทาน้ าเย็นสาหรับระบบปรับอากาศต้องมีค่า กาลังไฟฟ้ าต่อตันความเย็นไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้
ดังต่อไปนี้
ประเภทของเครื่ องทาน้ าเย็น
สาหรับระบบปรับอากาศ
ชนิดการระบายความร้อน

แบบของเครื่ องอัด

ระบายความร้อนด้วยอากาศ

ทุกชนิด

ระบายความร้อนด้วยน้ า

แบบลูกสู บ
แบบโรตารี่ แบบสกรู
หรื อแบบสครอลล์
แบบแรงเหวีย่ ง

ขนาดความสามารถ
ในการทาความเย็น
ที่ภาระพิกดั ของ
เครื่ องทาน้ าเย็น
(ตันความเย็น)
น้อยกว่า 300
มากกว่า 300
ทุกขนาด
น้อยกว่า 150
มากกว่า 150
น้อยกว่า 150
มากกว่า 150

ค่ากาลังไฟฟ้ า
ต่อตันความเย็น
(กิโลวัตต์ต่อตัน
ความเย็น)
1.33
1.31
1.24
0.89
0.78
0.76
0.62

ข. ส่ วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขบั เคลื่อนด้วยไฟฟ้ า ซึ่งประกอบด้วย ระบบระบายความ
ร้อน ระบบจ่ายน้ าเย็น และระบบส่ งลมเย็น ต้องมีค่า กาลังไฟฟ้ าต่อตันความเย็นรวมกันไม่เกิน 0.5
กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น
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3.3.2 การตรวจวิเคราะห์ ดัชนีการใช้ พลังงานเครื่องสู บนา้ เย็นและเกณฑ์ เปรียบเทียบ
ดัชนีการใช้พลังงาน เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่จะบอก สมรรถนะ และปั ญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่ องสู บน้ า ซึ่ งเครื่ อง
สู บน้ าแต่ละชุดที่ใช้งานร่ วมกันจะมีประสิ ทธิ ภาพไม่เท่ากัน เนื่องจากการสึ กหรอของอุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ และขาดการบารุ งรักษาที่ดี รวมทั้งเครื่ องสู บน้ าบางชุดมอเตอร์ อาจเกิดการไหม้แล้วนาไปซ่อมใช้
ใหม่จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ลดลง นอกจากนั้นเครื่ องสู บน้ าบางชุดอาจใช้มอเตอร์ ขนาด
ใหญ่เกินไปส่ งผลให้มอเตอร์ ทางานที่ภาระต่าประสิ ทธิ ภาพก็ลดลงเช่นกัน ดังนั้นผูใ้ ช้ควรเก็บข้อมูลและ
ตรวจสอบดัชนีอย่างสม่าเสมอ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ าและหาแนวทางในการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
3.3.2.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะเครื่ องสู บน้าเย็น
การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่ องสู บน้ าเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่ องในรู ปของอัตรา
การไหลของน้ าที่ได้เทียบกับกาลังไฟฟ้ าที่ใช้ (แกลลอนต่อนาทีต่อกิโลวัตต์ ; GPM/kW) เพื่อนาไปใช้
เปรี ยบเทียบกับค่าพิกดั ของเครื่ องสู บน้ า หรื อใช้ เปรี ยบเทียบกับค่าพิกดั เครื่ องสู บ น้ าใหม่ที่จะนามาใช้
ทดแทน โดยใช้สมการคานวณดังนี้
IP

=

F/PP

F

=

อัตราการไหลของน้ าเย็นเข้าหรื อออกจากเครื่ องสู บน้ า (GPM)

PP

=

กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องสู บน้ าใช้ (kW)

ตารางที่ 3.3-2 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่ องสู บน้ าเย็น
จุดที่

การตรวจวัด

1

วัดกาลังไฟฟ้ า

2

วัดอัตราการไหลของน้ าเย็น

เครื่องมือตรวจวัด

ลักษณะการตรวจวัด

Power Meter

วัดชัว่ ขณะเนื่องจากอัตราการไหล
Ultrasonic Flow Meter ของน้ าคงที่
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1. วัดกาลังไฟฟ้ าของเครื่ องสูบน้ า
............................kW

2. วัดอัตราการไหลน้ าเย็น
.................. GPM

การตรวจวัดสมรรถนะเครื่ องสู บน้ านั้นสาคัญที่การตรวจวัดอัตราการไหลของน้ าที่จะต้องหาจุดตรวจวัด
ที่ห่างจากข้อต่อข้องอและวาล์วตามที่มาตรฐานเ ครื่ องมือวัด กาหนด เพื่อให้การไหลของน้ าในท่อ อยูใ่ น
สภาวะคงที่ (Laminar Flow) และถ้ามีอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบมอเตอร์ อตั โนมัติจะต้องปรับตั้งเป็ น
Manual และควบคุมที่ 50 Hz

10-21

บทที่ 3 การตรวจวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรี ยบเทียบ

3.3.2.2 การวิเคราะห์ สมรรถนะเครื่ องสู บน้าเย็นโดยใช้ โปรแกรม Microsoft Excel
รายการ

สั ญลักษณ์

หน่ วย
No.1

ข้ อมูล
No.2

No.3

1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ขนาดพิกดั มอเตอร์ เครื่ องสู บน้ า

ELR

kW

15.00

15.00

15.00

1.2 ขนาดพิกดั อัตราการไหล
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องสู บน้ าใช้
2.2 อัตราการไหลของน้ า
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

FLR

GPM

1,500

1,500

1,500

EL
FL

kW
GPM

14.50
1,200

14.30
1,350

14.20
1,250

3.1 ค่า GPM/kW พิกดั ของเครื่ องสู บน้ า

IR

GPM/kW 100.00 100.00 100.00

3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่ องสู บน้ า

IA

GPM/kW 82.76

IA = FL / EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/kW
เทียบกับพิกดั

%I

%

%I = ((IR - IA)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกาลังไฟฟ้ าเทียบ
กับพิกดั

%EL

%EL = ((ELR - EL)/ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหล
เทียบกับพิกดั

%FL

IR = FLR / ELR
94.41

88.03

17.24

5.59

11.97

%

3.33

4.67

5.33

%

20.00

10.00

16.67

%FL = ((FLR - FL)/FLR) x 100
3.3.2.3 เกณฑ์ เปรี ยบเทียบสมรรถนะสาหรั บเครื่ องสู บน้าเย็น
การเปรี ยบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรี ยบเทียบค่าต่างๆ กับพิกดั อุปกรณ์น้ นั ๆ และเปรี ยบเทียบกับอุปกรณ์
ชุดอื่ นๆ ที่มีขนาดพิกดั เท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ ง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทาการ
เปรี ยบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกดั อุปกรณ์ใหม่ที่จะนามาใช้ทดแทน
1. กาลังไฟฟ้ าที่ใช้เทียบกับพิกดั ไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 30%
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บทที่ 3 การตรวจวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรี ยบเทียบ

2. อัตราการไหลของน้ าเทียบกับพิกดั ไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
3. ค่า GPM/kW ที่ได้จากการตรวจวัดเทียบกับพิกดั ไม่ควรมีค่า ต่างกันเกิน 10%
4. กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
5. อัตราการไหลของแต่ชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
6. ค่า GPM/kW ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
3.3.3 การตรวจวิเคราะห์ ดัชนีการใช้ พลังงานเครื่องสู บนา้ ระบายความร้ อนและเกณฑ์ เปรียบเทียบ
ดัชนีการใช้พลังงานเป็ นเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่จะบอกต้นทุน และปั ญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่ องสู บน้ า ซึ่ งเครื่ อง
สู บน้ าแต่ละชุดที่ใช้งานร่ วมกันจะมีประสิ ทธิ ภาพไม่เท่ากัน เนื่องจากการสึ กหรอขอ งอุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ และขาดการบารุ งรักษาที่ดี รวมทั้งเครื่ องสู บน้ าบางชุดมอเตอร์ อาจเกิดการไหม้แล้วนาไปซ่อมใช้
ใหม่จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ลดลง นอกจากนั้นเครื่ องสู บน้ าบางชุดอาจใช้มอเตอร์ ขนาด
ใหญ่เกินไปส่ งผลให้มอเตอร์ ทางานที่ภาระต่าประสิ ทธิ ภาพก็ลดลงเช่นกั น ดังนั้นผูใ้ ช้ควรบันทึก ข้อมูล
และตรวจสอบดัชนีอย่างสม่าเสมอ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ าและหาแนวทางในการ
ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
3.3.3.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะเครื่ องสู บน้าระบายความร้ อน
การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานเครื่ องสู บน้ าระบายความร้อน จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่ องในรู ป
ของอัตราการไหลของน้ าที่ได้เทียบกับกาลังไฟฟ้ าที่ใช้ (แกลลอนต่อนาทีต่อกิโลวัตต์ ; GPM/kW) เพื่อ
นาไปใช้เปรี ยบเทียบกับค่าพิกดั ของ เครื่ องสู บน้ าระบายความร้อน หรื อใช้เปรี ยบเทียบกับค่าพิกดั เครื่ อง
สู บน้ าใหม่ที่จะนามาใช้ทดแทน โดยใช้สมการคานวณดังนี้
IP

=

F/PP

F

=

อัตราการไหลของน้ าเย็นเข้าหรื อออกจากเครื่ องสู บน้ า (GPM)

PP

=

กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องสู บน้ าใช้ (kW)

ตารางที่ 3.3-3 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่ องสู บน้ าระบายความร้อน
จุดที่

การตรวจวัด

1

วัดกาลังไฟฟ้ า

2

วัดอัตราการไหลของน้ าเย็น

เครื่องมือตรวจวัด

ลักษณะการตรวจวัด

Power Meter

วัดชัว่ ขณะเนื่องจากอัตราการไหล
Ultrasonic Flow Meter ของน้ าคงที่
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บทที่ 3 การตรวจวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรี ยบเทียบ

1. วัดกาลังไฟฟ้ าของเครื่ องสูบน้ า
............................kW

2. วัดอัตราการไหลน้ าเย็น
..................GPM

การตรวจวัดสมรรถนะ เครื่ องสู บน้ าระบายความร้อน นั้นสาคัญที่การตรวจวัดอัตราการไหลของน้ าที่
จะต้องหาจุดตรวจวัดที่ห่างจากข้อต่ อข้องอและวาล์วตามที่มาตรฐานเครื่ องมือวัดกาหนด เพื่อให้การ
ไหลของน้ าในท่อเอยูใ่ นสภาวะคงที่ (Laminar Flow) และถ้ามีอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบมอเตอร์
อัตโนมัติจะต้องปรับตั้งเป็ น Manual และควบคุมที่ 50 Hz
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บทที่ 3 การตรวจวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรี ยบเทียบ

3.3.3.2 การวิเคราะห์ สมรรถนะเครื่ องสู บน้าระบายความร้ อนโดยใช้ โปรแกรม Microsoft Excel
รายการ

สั ญลักษณ์

หน่ วย
No.1

ข้ อมูล
No.2

No.3

1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ขนาดพิกดั มอเตอร์ เครื่ องสู บน้ า

ELR

kW

15.00

15.00

15.00

1.2 ขนาดพิกดั อัตราการไหล
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องสู บน้ าใช้
2.2 อัตราการไหลของน้ า
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

FLR

GPM

1,500

1,500

1,500

EL
FL

kW
GPM

14.50
1,200

14.30
1,350

14.20
1,250

3.1 ค่า GPM/kW พิกดั ของเครื่ องสู บน้ า

IR

GPM/kW 100.00 100.00 100.00

3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่ องสู บน้ า

IA

GPM/kW 82.76

IA = FL / EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/kW
เทียบกับพิกดั

%I

%

%I = ((IR - IA)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกาลังไฟฟ้ าเทียบ
กับพิกดั

%EL

%EL = ((ELR - EL)/ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหล
เทียบกับพิกดั

%FL

IR = FLR / ELR
94.41

88.03

17.24

5.59

11.97

%

3.33

4.67

5.33

%

20.00

10.00

16.67

%FL = ((FLR - FL)/FLR) x 100
3.3.3.3 เกณฑ์ เปรียบเทียบสมรรถนะสาหรับ เครื่ องสู บน้าระบายความร้ อน
การเปรี ยบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรี ยบเทียบค่าต่างๆ กั บพิกดั อุปกรณ์น้ นั ๆ และเปรี ยบเทียบกับอุปกรณ์
ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกดั เท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ ง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทาการ
เปรี ยบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกดั อุปกรณ์ใหม่ที่จะนามาใช้ทดแทน
1. กาลังไฟฟ้ าที่ใช้เทียบกับพิกดั ไม่ควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 30%
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บทที่ 3 การตรวจวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรี ยบเทียบ

2. อัตราการไหลของน้ าเทียบกับพิกดั ไม่ควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 10%
3. ค่า GPM/kW ที่ได้จากการตรวจวัดเทียบกับพิกดั ไม่ควรมีค่า ต่างกันไม่เกิน 10%
4. กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
5. อัตราการไหลของแต่ชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
6. ค่า GPM/kW ของแต่ละชุดควรมีค่าต่างกันไม่เกิน 10%
3.3.4 การตรวจวิเคราะห์ ดัชนีการใช้ พลังงานหอระบายความร้ อนและเกณฑ์ เปรียบเทียบ
หอระบายความร้อนเป็ นอุปกรณ์หลักที่สาคัญมากในระบบปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยน้ า
เพรา ะถ้าสมรรถนะ ลดลงจะส่ งผลให้อุณหภูมิน้ าที่เข้าระบายความร้อนให้ กับสารทาความเย็นใน
คอนเดนเซอร์ ของเครื่ องทาน้ าเย็นสู งขึ้น ซึ่ งจะทาให้สมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็นลดต่าลง ดังนั้นผู ้
ควบคุมจะต้องทาการตรวจวัดสมรรถนะอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ประกอบในการบารุ งรักษาและปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลง จะส่ งผลให้สามารถควบคุมการใช้พลังงานในระบบปรับอากา
ศได้ โดยดัชนีก ารใช้
พลังงานของหอระบายความร้อนที่ทา การตรวจวิเคราะห์คือค่ากาลังไฟฟ้ าที่ใช้ต่อความสามารถในการ
ระบายความร้อน (kW/TR)
3.3.4.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะหอระบายความร้ อน
การตรวจวัดดัชนีการใช้พลังงานหอระบายความร้อนจะพิจารณาความสามารถในการระบายความร้ อน
จริ ง เทียบกับพิกดั (TR) และกาลังไฟฟ้ าที่ใช้ต่อความสามารถในการระบายความร้อน (kW/TR) โดยใช้
สมการคานวณ ดังนี้
ความสามารถในการระบายความร้อน (QT)
=
500 x F x  T / 12,000
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ต่อความสามารถในการระบายความร้อน (kW/TR) =
PT / QT
เมื่อ
F
=
อัตราการไหลของน้ าระบายความร้อน (GPM)
T =
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนเข้า-ออก (OF)
PT =
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ (kW)
ตารางที่ 3.3- 4 การตรวจวัดสมรรถนะหอระบายความร้อน
จุดที่

การตรวจวัด

เครื่องมือตรวจวัด

1

วัดกาลังไฟฟ้ า

Power Meter

2
3,4

วัดอัตราการไหลของน้ า
วัดอุณหภูมิน้ าเข้า-ออก

Ultrasonic Flow Meter
Thermometer

ลักษณะการตรวจวัด
วัดชัว่ ขณะ
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บทที่ 3 การตรวจวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรี ยบเทียบ

1. วัดกาลังไฟฟ้ าของพัดลม
............................kW

3.วัดอุณหภูมิน้ าเข้า
......................oF

4.วัดอุณหภูมิน้ าออก
......................oF
2. วัดอัตราการไหลน้ าระบาย
ความร้อน ..................GPM

การตรวจวัด สมรรถนะ หอระบายความร้อนจะต้องทาการตรวจวัดด้วยวิธีการทางด้านน้ าระบายความ
ร้อนเท่านั้นจึงจะได้ค่าที่ถูกต้อง โดยในการวัดอุณ หภูมิของน้ านั้นเราสามารถใช้เทอร์ โมมิเตอร์ แบบ
หลอดแก้วหรื อแบบดิจิตอลตรวจวัดได้เช่นกันโดยการตรวจวัดให้หวั วัดสัมผัสกับน้ าเข้าหรื อออก
โดยตรงจะให้ค่าที่ถูกต้องที่สุด ส่ วนวิธีการวัดด้วยวิธีทางด้านอากาศนั้นการดาเนินการจะยุง่ ยากกว่า
มาก อีกทั้งในการวัดคุณสมบัติของอากาศขาออกจากหอระบายความร้อน นั้นไม่สามารถใช้เครื่ องมือวัด
อุณหภูมิ / ความชื้นสัมพัทธ์แบบอิเล็กทรอนิคส์ในการตรวจวัดได้ นอกจากนั้นความเร็ วลมที่ตรวจวัดได้
จะมีความคลาดเคลื่อนสู ง ส่ งผลให้การวิเคราะห์สมรรถนะเกิดความผิดพลาดสู ง

3.3.4.2 การวิเคราะห์ สมรรถนะหอระบายความร้ อนโดยใช้ โปรแกรม Microsoft Excel
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บทที่ 3 การตรวจวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรี ยบเทียบ

รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล
No.1

No.2

1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ขนาดพิกดั การระบายความร้อน

TRR

TR

500.00

500.00

1.2 ขนาดพิกดั มอเตอร์ พดั ลม

ELR

kW

15.00

15.00

0.03

0.03

1.3 ค่า kW/ TR พิกดั เครื่ อง
2. ข้ อมูลตรวจวัด

kW/TRR kW/TR

2.1 กาลังไฟฟ้ าที่ใช้กบั พัดลม
2.2 อัตราการไหลของน้ าระบายความร้อนที่ผา่ นหอ
ระบายความร้อน

PT
F

2.3 อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนที่เข้า

TI

o

99.00

99.00

2.4 อุณหภูมิระบายความร้อนที่ออก
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

TO

o

F

91.00

92.00

3.1 ความสามารถในการระบายความร้อน

QT

TR

466.67

422.92

0.026

0.030

kW
12.00
12.50
GPM 1,400.00 1,450.00
F

QT = 500 x F x (TI - TO) / 12,000
3.2 ค่า kW/TR ของหอระบายความร้อน

kW/TRA kW/TR

kW/TRA = PT/QT
3.3 ความแตกต่างของกาลังไฟฟ้ าที่ใช้เทียบกับพิกดั

%kW

%

20.00

16.67

%kW = ((ELR - EL)/ELR) x 100
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการทาความ
เย็นเทียบกับพิกดั

%TR

%

6.67

15.42

%kW/TR

%

13.33

0.00

%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับพิกดั
%kW/TR
= [(kW/TRA - kW/TRR) / kW/TRR] x 100

3.3.4.3 เกณฑ์ เปรียบเทียบสมรรถนะสาหรับหอระบายความร้ อน
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บทที่ 3 การตรวจวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรี ยบเทียบ

การเปรี ยบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรี ยบเทียบค่าต่าง ๆ กับพิกดั อุปกรณ์น้ นั ๆ และเปรี ยบเทียบกับอุปกรณ์
ชุดอื่นๆที่มีขนาดพิกดั เท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ ง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทาการ
เปรี ยบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกดั อุปกรณ์ใหม่ที่จะนามาใช้ทดแทน
1. กาลังไฟฟ้ าที่ใช้เทียบกับพิกดั ไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 30%
2. ความสามารถในการระบายความร้อนเทียบกับพิกดั ไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 20%
3. ค่า kW/TR เทียบกับพิกดั ไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
4. กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
5. อัตราการไหลของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
6. ค่า kW/TR ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
3.3.5 การตรวจวิเคราะห์ ดัชนีการใช้ พลังงานเครื่องส่ งลมเย็นและเกณฑ์ เปรียบเทียบ
เครื่ องส่ งลมเย็นเป็ นอุปกรณ์หลักที่สาคัญมากในระบบปรับอากาศแบบทาน้ าเย็น เพราะถ้าสมรรถนะ
ลดลงจะส่ งผลให้สภาวะอากาศ (อุณหภูมิและความชื้น ) ภายในพื้นที่ปรับอากาศควบคุมไม่ได้ตามที่
ต้องการ ซึ่ งผูค้ วบคุมส่ วนใหญ่จะแ ก้ปัญหาโดยการลดอุณหภูมิน้ าเย็นที่เครื่ องทาน้ าเย็น ส่ งผลให้เครื่ อง
ทาน้ าเย็นมีสมรรถนะลดต่าลง และใช้พลังงานไฟฟ้ าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการตรวจวัดสมรรถนะอย่าง
สม่าเสมอเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการบารุ งรักษาหรื อปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง จะส่ งผลให้สามารถควบคุมการ
ใช้พลังงานในระบบปรับอากาศได้ โดยดัชนีการใช้พลังงานของเครื่ องส่ งลมเย็นที่ทาการตรวจวิเคราะห์
คือค่ากาลังไฟฟ้ าที่ใช้ต่อความสามารถในการทาความเย็น (kW/TR) โดยทาการวัดขณะที่วาล์วน้ าเย็น
เปิ ด 100% (ภาระสู งสุ ด)
3.3.5.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะเครื่องส่ งลมเย็น
การตรวจวัดดัชนีกา รใช้พลังงานเครื่ องส่ งลมเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่ องในรู ปของ
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้เทียบกับความเย็นที่ได้ (กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น ; kW/TR) ขณะที่รับภาระสู งสุ ดโดย
วาล์วน้ าเย็นเปิ ดที่ 100% โดยใช้สมการคานวณดังนี้
kW/TR =
PA/Q
PA
=
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ (kW)
Q
=
ความสามารถในการทาความเย็น (TR)
=
500 x F x  T/ 12,000
F
=
อัตราการไหลของน้ าเย็น (GPM)
T =
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้า – อุณหภูมิน้ าเย็นออก (OF)
ตารางที่ 3.3-5 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่ องส่ งลมเย็น

18-21

บทที่ 3 การตรวจวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรี ยบเทียบ

จุดที่
1
2
3,4

การตรวจวัด
วัดกาลังไฟฟ้ า
วัดอัตราการไหลของน้ าเย็น
วัดอุณหภูมิน้ าเย็นเข้า-ออก

เครื่องมือตรวจวัด
ลักษณะการตรวจวัด
Power Meter
วัดขณะที่รับภาระสู งสุ ดวาล์วน้ า
Ultrasonic Flow Meter เย็นเปิ ด 100%
Thermometer

3.วัดอุณหภูมิน้ าเย็นเข้า
........................... OF

1.วัดกาลังไฟฟ้ าของพัดลม
............................kW

4.วัดอุณหภูมิน้ าเย็นออก
........................... OF
2.อัตราการไหลของน้ าเย็น
............................ GPM

การตรวจวัด สมรรถนะเครื่ องส่ งลม / จ่ายลมเย็นนั้นจะใช้เครื่ องมือและวิธีการตรวจวัดเดียวกัน กับการ
วัดเครื่ องทาน้ า เย็นทุกประการ ซึ่งในการตรวจวั ดสมรรถนะ ด้วยวิธีการทางด้านน้ าเย็นนี้จะได้ค่าที่
ถูกต้องมากกว่าวิธีการวัดทางด้านอากาศและยังสามารถดาเนินการได้ง่ายกว่า โดยในวิธีการวัดทางด้าน
อากาศนั้นจะใช้วธิ ี เหมือนกับการวัดเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนทุกประการ
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บทที่ 3 การตรวจวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรี ยบเทียบ

3.3.5.2 การวิเคราะห์ สมรรถนะเครื่องส่ งลมเย็นโดยใช้ โปรแกรม Microsoft Excel
รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล
No.1 No.2

1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ขนาดพิกดั การทาความเย็น

TRR

TR

1.2 ขนาดพิกดั มอเตอร์พดั ลม

ELR

kW

1.3 ขนาดพิกดั อัตราการไหลน้ าเย็น
2. ข้ อมูลตรวจวัด

FLR

GPM

240.00 240.00

2.1 กาลังไฟฟ้ าที่ใช้กบั พัดลม
2.2 อัตราการไหลของน้ าเย็นที่ไหลผ่าน

PA
F

kW
GPM

2.70
2.80
245.00 235.00

2.3 อุณหภูมิน้ าเย็นที่เข้าเครื่ องส่ งลมเย็น

TI

o

48.00

48.00

2.4 อุณหภูมิน้ าเย็นออกจากเครื่ องส่ งลมเย็น
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทาความเย็น

TO

o

F

56.00

58.00

Q

TR

81.67

97.92

kW/TR

kW/TR

0.03

0.03

kW/TR = PA / Q
3.3 ความแตกต่างของกาลังไฟฟ้ าที่ใช้เทียบกับพิกดั

%EL

%

10.00

6.67

%EL = ((ELR - EL)/ELR) x 100
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการทาความ
เย็นเทียบกับพิกดั

%TR

%

18.33

2.08

%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหลเทียบกับพิกดั

%FL

%

2.08

2.08

Q = 500 x F x (TI - TO) / 12,000
3.2 ค่า kW/TR ของเครื่ องส่ งลมเย็น

F

100.00 100.00
3.00

3.00

%FLR = (( FLR - F )/FLR) x 100
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บทที่ 3 การตรวจวิเคราะห์ดชั นีการใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรี ยบเทียบ

3.3.5.3 เกณฑ์ เปรียบเทียบสมรรถนะสาหรับ เครื่องส่ งลมเย็น
การเปรี ยบเทียบที่ดีที่สุดคือการเปรี ยบเทียบค่าต่างๆ กับพิกดั อุปกรณ์น้ นั ๆ และเปรี ยบเทียบกับอุปกรณ์
ชุดอื่นๆ ที่มีขนาดพิกดั เท่ากัน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ ง และถ้าต้องการเปลี่ยนใหม่ควรทาการ
เปรี ยบเทียบค่าสมรรถนะกับพิกดั อุปกรณ์ใหม่ที่จะนามาใช้ทดแทน
1. กาลังไฟฟ้ าที่ใช้เทียบกับพิกดั ไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 30%
2. อัตราการไหลของน้ าเทียบกับพิกดั ไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
3. ความสามารถในการทาความเย็นเทียบกับพิกดั ไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
4. ค่า kW/TR ของชุดที่มีขนาดพิกดั เท่ากันไม่ควรมีค่าต่างกันเกิน 10%
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บทที่ 4 การตรวจวินิจฉัยอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ และเกณฑ์พิจารณา

บทที่ 4
การตรวจวินิจฉัยอุปกรณ์ หลักในระบบปรับอากาศ และเกณฑ์ พจิ ารณา
การตรวจวินิจฉัยเป็ นการตรวจสภาพการใช้งานและการบารุ งรักษาอุปกรณ์หลักต่างๆ เพื่อให้ทราบว่า
ปั จจุบนั มีสภาพเป็ นเช่นไร สามารถปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานโดย
ใช้อุปกรณ์ ตรวจวัดที่มีอยูข่ องโรงงาน หรื ออาคาร เป็ นหลัก ก่อนที่จะทาการตรวจวัดและวิเคราะห์โดย
ละเอียดเพื่อหาผลการประหยัดและระยะเวลาคืนทุนต่อไป ซึ่ งเปรี ยบเทียบได้กบั การตรวจสุ ขภาพของคน
ที่แพทย์ใช้เครื่ องมือ พื้นฐานในการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคหรื ออาการผิดปกติก่อนที่จะทาการตร
วจ
ละเอียดเพื่อให้การรักษาต่อไป
4.1 การตรวจวินิจฉัยเครื่องทานา้ เย็น และเกณฑ์ พจิ ารณา
รายการตรวจ
1. ตรวจสอบการปรับตั้ง
อุณหภูมิน้ าเย็น

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัติทดี่ ี
ปรับตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นให้สูงที่สุด  ขณะภาระการปรับอากาศ
เท่าที่จะทาได้ โดยทุกๆ 1F ที่
ต่ากว่า 80% ให้ปรับตั้ง
ปรับให้สูงขึ้นจะประหยัดพลังงาน
อุณหภูมิน้ าเย็นสู งขึ้นครั้ง
ประมาณ 2-4 %
ละ 1๐ F
แล้วสังเกต
อุณหภูมิอากาศภายใน
พื้นที่

2. ตรวจสอบการปรับตั้ง
ภาระของเครื่ องอัดไอ
แบบแรงเหวีย่ ง

เครื่ องอัดไอแบบแรงเหวีย่ งจะมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดที่ภาระ
ประมาณ 80-90%

3. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ า
หรื อ กาลัง ไฟฟ้ าของ
เครื่ องอัด ไอ เทียบกับ
พิกดั

กาลังไฟฟ้ าที่ได้จากการทางาน
 ปรับการทางานให้ภาระ
จริ งควรอยูป่ ระมาณ 80-90% ของ
ของเครื่ องอัด ไอ แต่ละ
กาลังไฟฟ้ าพิกดั ของเครื่ องอัดไอ
เครื่ องอยูท่ ี่ 80-90%
เพราะเป็ นจุดที่เครื่ องมีค่า kW/TR
ต่าที่สุด

 ปรับตั้ง ภาระการทางาน
ของเครื่ องอัด
ไอ ให้
ใกล้เคียง 90%
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บทที่ 4 การตรวจวินิจฉัยอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ และเกณฑ์พิจารณา

รายการตรวจ
4. ตรวจวัดอุณหภูมิน้ าเย็น
ที่ออกและอุณหภูมิสาร
ทาความเย็น ในเครื่ อง
ระเหย ที่ภาระสู ง

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัติทดี่ ี
อุณหภูมิน้ าเย็นที่ออกไม่ควรสู ง
 ทาความสะอาดเครื่ อง
กว่าอุณหภูมิอิ่มตัวของสารทา
ระเหย
ความเย็นเกิน 4F
เพราะ  ลดอัตราการไหลของน้ า
สมรรถนะของเครื่ องจะลดลงหรื อ
เย็น
ค่า kW/TR จะสู งขึ้น
 เพิม่ ปริ มาณสารทาความ
เย็น
 ตรวจสอบการทางานของ
อุปกรณ์ลดความดัน
5. ตรวจวัดอุณหภูมิน้ า
อุณหภูมิน้ าระบาย ความร้อนที่  ทาความสะอาดเครื่ อง
ระบายความร้อนที่ออก ออกไม่ควรต่ากว่าอุณหภูมิอิ่มตัว
ควบแน่น
และอุณหภูมิสารทา
ของสารทาความเย็นเกิน
6F  ลดอัตราการไหลของน้ า
ความเย็นใน เครื่ อง เพราะ สมรรถนะ ของเครื่ องจะ
ระบายความร้อน
ควบแน่น ที่ภาระสู ง
ลดลงหรื อค่า kW/TR จะสู งขึ้น
 ลดปริ มาณสารทาความ
เย็น
 ตรวจสอบการทางานของ
อุปกรณ์ลดความดัน
6. ตรวจสอบอัตราการ
อัตราการไหลของน้ าเย็นจะต้อง  หรี่ วาล์วน้ าเย็นเพื่อลด
ไหลขอ งน้ าเย็นที่เข้า เท่ากับหรื อมากกว่าพิกดั เล็กน้อย
อัตราการไหลของน้ าจะ
หรื อออก เครื่ องระเหย เพราะถ้ามากหรื อน้อยเกินไป
ส่ งผลให้ กาลัง ไฟฟ้ าที่
เทียบกับพิกดั
ประสิ ทธิภาพการแลกเปลี่ยน
เครื่ องสู บน้ า ใช้ลดลง
ความร้อนจะลดลง ส่ งผลให้ค่า
เล็กน้อย
kW/TR สู งขึ้น (ถ้าออกแบบที่  ลดรอบของมอเตอร์จะ
ั อยู่
∆T=10F อัตราการไหลพิกด
ส่ งผลให้ กาลัง ไฟฟ้ าที่ใช้
ที่ 2.4 GPM/TR)
ลดลงได้มากแต่ไม่ควรลด
เกิน 30% เพราะประสิ ทธิ
ภาพเครื่ องสู บน้ าจะลดลง
 ลดขนาดใบพัดของเครื่ อง
สู บน้ าเย็น
 เลือกใช้เครื่ องสู บน้ าและ
มอเตอร์ที่มีขนาดลดลง
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รายการตรวจ
7. ตรวจสอบอัตราการ
ไหลของน้ าระบาย
ความร้อนที่เข้าหรื อ
ออกจาก เครื่ อง
ควบแน่น เทียบกับ
พิกดั

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัติทดี่ ี
อัตราการไหลของน้ าระบายความ  หรี่ วาล์วน้ าระบายความ
ร้อนจะต้องเท่ากับหรื อมากกว่า
ร้อนเพื่อลดอัตราการไหล
พิกดั เล็กน้อย เพราะถ้าน้อยหรื อ
ของน้ าจะส่ งผลให้
มากเกินไป ประสิ ทธิ ภาพการ
กาลัง ไฟฟ้ าที่ เครื่ องสู บน้ า
แลกเปลี่ยนความร้อนจะลดลง
ใช้ลดลงเล็กน้อย
ส่ งผลให้ค่า kW/TR สู งขึ้น (ถ้า  ลดรอบของมอเตอร์จะ
ออกแบบที่ ∆T=10F อัตราการ
ส่ งผลให้ กาลัง ไฟฟ้ าที่ใช้
ไหลพิกดั อยูท่ ี่ 3.0 GPM/TR)
ลดลงได้มาก แต่ไม่ควรลด
เกิน 30%
เพราะ
ประสิ ทธิภาพ เครื่ องสู บน้ า
จะลดลง
 ลดขนาดใบพัดของเครื่ อง
สู บน้ าระบายความร้อน
 เลือกใช้เครื่ องสู บน้ าและ
มอเตอร์ที่มีขนาดลดลง
8. บันทึกความดันสารทา เปรี ยบเทียบความดันสารทาความ  ความดันสารทาความเย็น
ความเย็นด้านสู งและ เย็นด้านสู งและด้านต่าในแต่ละวัน
ผิดปกติไปจากเดิมควร
ด้านต่า
ว่าผิดปกติไปจากเดิมหรื อไม่
ตรวจสอบแก้ไข
9. ตรวจสอบความดันสาร เครื่ องที่ความดันสารทาความเย็น  ลดการใช้งาน
ทาความเย็นด้านสู ง
ด้านสู งมีค่า สู ง กว่าเครื่ องอื่นและ  หาสาเหตุและแก้ไข
และด้านต่าเทียบกันแต่ เครื่ องที่ความดันสารทาความเย็น
ละเครื่ อง
ด้านต่ามีค่าต่ากว่าเครื่ องอื่นจะต้อง
หาสาเหตุและแก้ไขเพราะ
สมรรถนะจะต่ากว่าเครื่ องอื่น
10. ตรวจสอบผลต่างของ
ความดันสารทาความ
เย็นด้านสู งและด้านต่า
ของแต่ละเครื่ อง

เครื่ องที่มีผลต่างของความดันสู ง
กว่าเครื่ องอื่นเป็ นเครื่ องที่มี
สมรรถนะต่า

 ลดการใช้งาน
 หาสาเหตุและแก้ไข
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รายการตรวจ
เกณฑ์ พจิ ารณา
11. ตรวจวัดหาค่า kW/TR เครื่ องทาน้ าเย็นแต่ละเครื่ องควร
ของเครื่ องทาน้ าเย็นแต่ จะมีค่า kW/TR ใกล้เคียงกันหรื อ
ละเครื่ อง
ใกล้เคียงกับพิกดั ของเครื่ อง
กรณี ที่ค่า kW/TR มีค่าต่างกันอาจ
เกิดจาก
 อุณหภูมิน้ าเข้าระบายความ
ร้อนไม่เท่ากัน
 อัตราการไหลของน้ าเย็น
หรื อน้ าระบายความร้อนไม่
เท่ากันหรื อต่างจากพิกดั มาก
 ปรับตั้งอุณหภูมิของน้ าเย็น
ไม่เท่ากัน
 ภาระการทางานไม่เท่ากัน
12. ตรวจวัดอุณหภูมิน้ า
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนไม่
ระบายความร้อนก่อน ควรสู งกว่า 90F เพราะจะทาให้
เข้าเครื่ องทาน้ าเย็น
kW/TR ของเครื่ องสู งขึ้น

แนวทางปฏิบัติทดี่ ี
 หาสาเหตุและแก้ไข
 ใช้เครื่ องที่มีค่า kW/TR สู ง
ให้นอ้ ยลง
 เปลี่ยนเป็ นเครื่ องทาน้ าเย็น
สมรรถนะสู ง

 เปิ ดหอระบายความร้อน
เพิ่มขึ้นแล้วสังเกตอุณหภูมิ
น้ าระบายความร้อนต้อง
ลดลง
 ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพหอ
ระบายความร้อน
 เปลี่ยนหอระบายความร้อน
ใหม่
13. ตรวจสอบการลัดวงจร ไม่ควรเปิ ดวาล์วของเครื่ องทาน้ า  ปิ ดวาล์วน้ าที่เข้าเครื่ องทา
ของน้ าเย็นเข้าเครื่ องที่ เย็นที่ไม่ใช้งานเพื่อให้น้ าเย็น
น้ าเย็นแล้วทาการหรี่ วาล์ว
ไม่เปิ ดใช้งาน
ลัดวงจร เพราะจะทาให้น้ าเย็นที่
เครื่ องสู บน้ า หรื อลดรอบ
ส่ งไป AHU มีอุณหภูมิสูงขึ้น โดย
มอเตอร์ของ เครื่ องสู บน้ า
ถ้า อุณหภูมิผวิ ท่อแลกเปลี่ยน
จะทาให้ เครื่ องสู บน้ า ใช้
ความร้อนของ AHU สู งขึ้ นจะ
กาลังไฟฟ้ าลดลง
ส่ งผลให้ลดความชื้นจากอากาศ
ได้นอ้ ยลงพื้นที่ปรับอากาศอาจมี
ปั ญหาเรื่ องความชื้น
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4.2 การตรวจวินิจฉัยเครื่องสู บนา้ และเกณฑ์ พจิ ารณา
รายการตรวจ
1. ตรวจสอบการทาความ
สะอาดเสตรนเนอร์

2.

3.

4.

5.

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัติทดี่ ี
เสต รนเนอร์ ตนั ส่ งผลให้แรงดัน  ทาความสะอาดเป็ นประจา
ด้านดูดลดลงจากเดิมและอัตรา
โดยดูจากสภาพที่เกิดขึ้น
การไหลของน้ าลดลง ทาให้
จริ ง
ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บน้ าลดลง
ตรวจสอบเสี ยงกา
ร เครื่ องสู บน้ าเสี ยงดังผิดปกติทาให้  ตรวจสอบการแตกหักของ
ทางานของเครื่ องสู บน้ า ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บน้ าลดลง
ใบพัด
 ตรวจสอบการชารุ ดของ
ลูกปื น
 ตรวจสอบเสตรนเนอร์
 ปรับปริ มาณน้ าด้านดูใดห้
เหมาะสม
 มีอากาศในตัวเครื่ องสู บน้ า
ตรวจสอบการสั่นของ
เครื่ องสู บน้ าสั่นผิดปกติ
 ตรวจสอบน๊อตยึดต่างๆ
เครื่ องสู บน้ า
 ตรวจสอบสมดุลของใบพัด
 ตรวจสอบลูกปื น
 ตรวจสอบศูนย์ของระบบ
ส่ งกาลัง
ตรวจสอบผลต่างของ
เครื่ องสู บน้ าที่มีผลต่างของความ  แก้ ไขเครื่ องสู บน้ าชุดที่
ความดันของน้ าทาง เข้า ดันน้ าทางเข้าและออกสู งกว่าชุด
ผลต่างของความดันของน้ า
และทางออกของเครื่ อง อื่นจะมีประสิ ทธิ ภาพต่ากว่า
ทางเข้าและทางออกสู งกว่า
สู บน้ า แต่ละชุด
ชุดอื่นเพราะอัตร าการไหล
ของน้ าน้อยกว่าชุดอื่น
ตรวจสอบมีการเดินกลุ่ม กลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่มีสัดส่ วน
 ตรวจวัดอัตราการไหลและ
เครื่ องสู บน้ าสลับกันไป ระหว่างอัตราการไหลต่อ
กาลังไฟฟ้ ารวมของแต่ละกลุ่ม
มาหรื อไม่
กาลังไฟฟ้ า ที่ใช้สูงสุ ดเป็ นกลุ่ม
เครื่ องสู บน้ าเพื่อจัดทา
เครื่ องสู บน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพรวม
แผนการเดินกลุ่มเครื่ องสู บน้ า
สู งสุ ด
ที่มีค่า GPM/kW สู งสุ ดให้
มากกว่ากลุ่มอื่น
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รายการตรวจ

เกณฑ์ พจิ ารณา



6. ตรวจสอบมีการเดิน
เครื่ องสู บน้ าแต่ละชุด
สลับไปมาหรื อไม่
(ตรวจวัดประสิ ทธิภาพ
แต่ละชุด)

เครื่ องสู บน้ า แต่ละชุดมีประสิ ทธิ 
ภาพไม่เท่ากันโดยตรวจวัดอัตรา
การไหลและ กาลัง ไฟฟ้ าที่เครื่ อง 
สู บน้ าแต่ละชุดแล้วเปรี ยบเทียบค่า
GPM/kW


เครื่ องสู บน้ าที่ผา่ นการซ่อมบารุ ง
ใหม่จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า
เครื่ องสู บน้ าที่ไม่ผา่ นการซ่อม
บารุ ง



8. ตรวจสอบว่ามีการหรี่
วาล์วทางเข้าหรื อทาง
ออกของเครื่ องสู บน้ า
หรื อไม่

ไม่ควรใช้เครื่ องสู บน้ าขนาดใหญ่
แล้วทาการหรี่ วาล์วเพราะ
ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บน้ าจะ
ลดลง





9. ตรวจส อบอุณหภูมิผวิ
มอเตอร์

มอเตอร์ ที่มีอุณหภูมิผวิ สู งกว่าชุด 
อื่นเป็ นมอเตอร์ที่ใช้กระแสไฟฟ้ า
มาก และประสิ ทธิภาพต่า


7. ตรวจสอบประวัติการ
ซ่อมบารุ งรักษาเครื่ อง
สู บน้ าแต่ละชุด



แนวทางปฏิบัติทดี่ ี
แก้ไขการเชื่อมต่อท่อเข้า
ออกเครื่ องสู บ น้ า จากตัวที
เป็ น ตัววายและขยาย
ขนาดท่อร่ วมเพื่อให้ความ
ดันตกคร่ อมของเครื่ องสู บ
น้ าแต่ละชุดใกล้เคียงกัน
แก้ไขเครื่ องสู บน้ าชุดที่มี
ประสิ ทธิภาพต่า
เลือกเดินเครื่ องสู บน้ าชุดที่มี
ประสิ ทธิภาพสู งเป็ นหลัก
แก้ไขข้อต่อข้องอของ
เครื่ องสู บน้ าชุดที่มี
ประสิ ทธิภาพต่า
แก้ไขความผิดปกติของ
เครื่ องสู บน้ าชุดที่มี
ประสิ ทธิภาพต่า
เลือกใช้งานเครื่ องสู บน้ า
ชุดที่ผา่ นการซ่อมบารุ ง
ใหม่ให้มากขึ้น
ทาแผนการซ่อมบารุ งตาม
ความเหมาะสม
ลดขนาดใบพัดเครื่ องสู บน้ า
ลดความเร็ วรอบเครื่ องสู บน้ า
ลดขนาดเครื่ องสู บน้ าและ
มอเตอร์
ควรใช้งานเครื่ องสู บน้ าชุด
ที่มอเตอร์มีอุณหภูมิผวิ สู ง
ให้นอ้ ยลง
เปลี่ยนไปใช้มอเตอร์
ประสิ ทธิภาพสู ง
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รายการตรวจ
เกณฑ์ พจิ ารณา
10. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ าที่ มอเตอร์ชุดที่ใช้กระแสมากเป็ น
มอเตอร์ เครื่ องสู บน้ าแต่ มอเตอร์ที่ใช้พลังงานมาก
ละชุดใช้




11. ตรวจสอบประวัติการ
ซ่อมมอเตอร์

มอเตอร์ชุดที่เคยไหม้
จะมี 
ประสิ ทธิภาพลดลงโดยการไหม้
แต่ละครั้งประสิ ทธิ ภาพลดลง
ประมาณ 4%



12. ตรวจสอบ กาลัง ไฟฟ้ าที่ มอเตอร์ ใช้งานที่ภาระไม่ต่าก ว่า 
มอเตอร์ ใช้เทียบกับพิกดั 80% ของพิกดั โดยภาระที่ต่ากว่า
80% ในทุกๆ 10% ประสิ ทธิภาพ
ของมอเตอร์จะลดลงประมาณ 1% 
13. ตรวจสอบตาแหน่ง
ติดตั้งเครื่ องสู บน้ า

ระบบท่อดูดและระบบท่อส่ งควร 
สั้นที่สุด เพื่อลดการสู ญเสี ยความ
ดันในระบบและเพิ่มประสิ ทธิ
ภาพเครื่ องสู บน้ า

14. ตรวจสอบขนาดท่อและ ขนาดท่อเล็กและข้อต่อ ข้องอมาก 
จานวนข้อต่อข้องอ
การสู ญเสี ยความดันในระบบสู ง

15. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ การต่อเครื่ องสู บน้ าแบบขนานกัน 
ระบบท่อของเครื่ องสู บ ควรเชื่อมต่อท่อเข้าท่อร่ วม
น้ า
(Header) แบบตัววาย และท่อร่ วม 
ควรมีขนาดใหญ่เพียงพอ จะส่ งผล
ให้อตั ราการไหลของน้ าเพิ่มขึ้นใน
ขณะที่เดินเครื่ องสู บน้ าพร้อมกัน

แนวทางปฏิบัติทดี่ ี
ควรใช้งานเครื่ องสู บน้ าชุด
ที่มอเตอร์ใช้กระแสไฟฟ้ า
สู งให้นอ้ ยลง
เปลี่ยนไปใช้มอเตอร์
ประสิ ทธิภาพสู ง
ควรใช้งานเครื่ องสู บน้ าชุด
ที่มอเตอร์เคยไหม้ให้
น้อยลง
เปลี่ยนไปใช้มอเตอร์
ประสิ ทธิภาพสู ง
นามอเตอร์ชุดอื่นมาเปลี่ยน
หามอเตอร์ใน สถาน
ประกอบการ ที่มีขนาด
เหมาะสมมาเปลี่ยน
เปลี่ยนมอเตอร์ ใหม่ที่มี
ขนาดเหมาะสม
ระบบท่อดูดและระบบท่อ
ส่ งควรสั้นที่สุด เพื่อลดการ
สู ญเสี ยความดันในระบบ
และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ องสู บน้ า
ปรับปรุ งเพิ่มขนาดท่อและ
ลดข้อต่อข้องอ
ติดตั้งท่อเพิ่มเติมจากเดิม
ปรับปรุ งการเชื่อมต่อท่อ
แบบตัวทีเป็ นตัววาย
เพิ่มขนาดท่อร่ วม หรื อเพิ่ม
จานวนท่อร่ วม
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4.3 การตรวจวินิจฉัยหอระบายความร้ อนและเกณฑ์ พจิ ารณา
รายการตรวจ
เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัติทดี่ ี
1. ตรวจสอบพิกดั ของหอ ขนาดพิกดั ของหอระบายความ
 เปิ ดใช้งานหอระบายความ
ระบายความร้อนเทียบ ร้อนควรมีขนาดมากกว่าพิกดั ของ
ร้อนให้มากกว่าจานวน
กับพิกดั ของเครื่ องทาน้ า เครื่ องทาน้ าเย็นประมาณ 20-30%
เครื่ องทาน้ าเย็น
เย็น
 เพิม่ จานวนหอระบายความ
ร้อน
2. ตรวจสอบระดับน้ าใน ควรสู งกว่า 1/3 ของความสู งถาด  ปรับสมดุลปริ มาณน้ าในแต่
ถาดของหอระบายความ เพื่อให้อตั ราการไหลของน้ า
ละถาดใหม่
ร้อนแบบเหลี่ยม
เหมาะสม
3. ตรวจสอบรู น้ าในถาดของ รู น้ าทั้งหมดไม่ควรตันเพื่อให้เกิด  จัดทาแผนการตรวจและ
หอระบายความร้อนแบบ การกระจายน้ า ได้ดี ส่ งผลให้
บารุ งรักษาในระยะเวลาที่
เหลี่ยมหรื อรู น้ าของ
ประสิ ทธิภา พการ แลกเปลี่ยน
เหมาะสม
Sprinkle Pipe
ความร้อนสู งขึ้น
4. ตรวจสอบรอบการหมุน รอบการหมุนจะต้องได้ตาม
 ปรับลดปริ มาณน้ าที่เข้าหอ
ของ Sprinkle Pipe
มาตรฐานถ้าเร็ วเกินมาตรฐาน
ระบายความร้อนเพื่อให้ได้
แสดงว่าปริ มาณน้ ามากเกิน ทาให้
รอบการหมุนตาม
ประสิ ทธิภาพในการแลกเปลี่ยน
มาตรฐาน
ความร้อนลดลง
5. ตรวจสอบว่ามีเม็ดน้ าออก เม็ดน้ าออกด้านบนทาให้เกิดการ  ติดแผ่นกันน้ าด้านบน
ด้านบนหรื อไม่
สู ญเสี ยน้ า
 ลดความเร็ วลมดูด
 ติดตั้งแผ่นกันน้ าของ
Sprinkle Pipe
 ลดปริ มาณน้ า
6. ตรวจสอบว่ามีเม็ดน้ า เม็ดน้ า กระเด็นออกด้านข้างทาให้  ลดระดับน้ าในอ่าง
กระเด็นออกด้านข้าง
เกิดการสู ญเสี ยน้ า
 ลดปริ มาณน้ าที่เข้าหอ
ระบายความร้อน
 ติดตั้ง Louver ให้ถูกต้อง
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รายการตรวจ
7. ตรวจวัดอุณหภูมิและ
ความชื้นของอากาศที่
ทางเข้าหอระบายความ
ร้อน

8. ตรวจวัดอุณหภูมิน้ าที่
ได้จากหอระบายความ
ร้อน

9. บันทึกและเปรี ยบเทียบ
อุณหภูมิน้ าที่ได้จากหอ
ระบายความร้อนแต่ละ
ชุด

10. ตรวจสอบแผ่นฟิ ลเลอร์
สกปรกและล้ม

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัติทดี่ ี
อากาศที่เข้าระบายความร้อน
 ติดตั้งปากทางออกให้
จะต้องมีอุณหภูมิและความชื้นต่า
สู งขึ้น
เท่ากับอากาศแวดล้อมทัว่ ไป ถ้า  จัดระยะห่างของหอระบาย
สู งกว่าอากาศแวดล้อมอาจเกิดจาก
ความร้อนให้เหมาะสม
การลัดวงจรของอากาศที่ออกจาก  ย้ายตาแหน่งหอระบาย
หอระบายความร้อน
ความร้อนไปอยูใ่ นจุดที่มี
อากาศถ่ายเทได้สะดวก
อุณหภูมิน้ าที่ออกจากหอระบาย  ลดปริ มาณน้ าให้ได้
ความร้อน แต่ละชุดไม่ควรสู งกว่า
มาตรฐาน
อุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของอากาศ  เพิ่มปริ มาณอากาศ
ที่เข้าระบายความร้อนเกิน 4 F
 แก้ไขการกระจายน้ าให้ทวั่
พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน
 ทาความสะอาดฟิ ลเลอร์
 เปลี่ยนฟิ ลเลอร์ ใหม่
อุณหภูมิน้ าที่ได้จากหอระบาย
 ปรับปรุ ง แก้ไข หอระบาย
ความร้อนแต่ละชุดควรจะ
ความร้อนชุดที่มีอุณหภูมิ
ใกล้เคียงกัน
สู งกว่าชุดอื่น
 ลดการใช้งานหอระบาย
ความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง
 เลือกใช้หอระบายความ
ร้อนที่มีอุณหภูมิน้ าต่าเป็ น
หลัก
แผ่นฟิ ลเลอร์ ตอ้ งสะอาดตลอดทั้ง  ทาแผนการทาความสะอาด
แผ่นและไม่ลม้ เพื่อให้น้ าแลก
เป็ นประจาตามความ
เปลี่ยนความร้อนกับอากาศได้ดี
เหมาะสม
 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการ
เกิดตะกรันและตะไคร่ น้ า
 ปรับปรุ งคุณภาพน้ าที่เติม
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รายการตรวจ
11. ตรวจสอบว่ามีการ
ปล่อยน้ าผ่านหอระบาย
ความร้อนที่ไม่เปิ ดพัด
ลมหรื อไม่
12. ตรวจสอบการเปิ ดใช้
งานหอระบายความ
ร้อนมากกว่าจานวน
เครื่ องทาน้ าเย็นหรื อไม่

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัติทดี่ ี
น้ าทั้งหมดควรไหลผ่านหอระบาย  ปิ ดวาล์วน้ าที่เข้าออกหอ
ความร้อนที่มีการเปิ ดพัดลม
ระบายความร้อนชุดที่ไม่
เพราะจะทาให้อุณหภูมิน้ าที่ส่งไป
เปิ ดพัดลม
ใช้งานมีอุณหภูมิไม่สูง

ควรเปิ ดหอระบายความร้อนให้มี
จานวนมากกว่าเครื่ องทาน้ าเย็น
เพื่อให้ได้อุณหภูมิน้ าลดต่าลง
โดยการทดลองเปิ ดหอระบาย
ความร้อนเพิ่มแล้ว ตรวจวัด
อุณหภูมิน้ าถ้าลดลงมากจึงควร
เปิ ดเพิ่ม
13. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้ า ชุดที่ใช้กระแสไฟฟ้ าหรื อ
หรื อ กาลัง ไฟฟ้ าที่หอ กาลัง ไฟฟ้ าต่าที่สุดแต่ได้อุณหภูมิ
ระบายความร้อนแต่ละ น้ าเท่ากันเป็ นชุดที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ชุดใช้
สู งสุ ด
14. บันทึกกระไฟฟ้ าหรื อ กระแสไฟฟ้ าหรื อกาลังไฟฟ้ าที่หอ
กาลัง ไฟฟ้ าที่หอระบาย ระบายความร้อนแต่ละชุดใช้ไม่
ความร้อนแต่ละชุดใช้ ควรสู งขึ้นจากเดิม โดยถ้าสู งขึ้น
เป็ นประจา
ต้องหาสาเหตุและแก้ไข
15. บันทึกปริ มาณน้ าที่ใช้ อัตราการใช้น้ าของหอระบาย
กับหอระบายความร้อน ความร้อนแต่ละชุดควรมีสัดส่ วน
แต่ละชุดทุกวัน
การเพิม่ หรื อลดที่ใกล้เคียงกัน ถ้า
ชุดใดแตกต่างมากควรหาสาเหตุ
และแก้ไข

 เปิ ดหอระบายความร้อน
มากกว่าจานวนเครื่ องทาน้ า
เย็นอย่างน้อย 1 ชุด

 นามาใช้งานให้มากขึ้น
 ปรับปรุ งชุดที่มี
ประสิ ทธิภาพต่า
 ทาแบบตรวจสอบและ
บันทึกเพื่อเปรี ยบเทียบเป็ น
ประจา
 ทาแบบตรวจสอบและ
บันทึกเพื่อเปรี ยบเทียบเป็ น
ประจาทุกวัน
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4.4 การตรวจวินิจฉัยเครื่องส่ งลมเย็น และเกณฑ์ พจิ ารณา
รายการตรวจ
1. ตรวจสอบเสี ยงการ
ทางานของพัดลม

เกณฑ์ พจิ ารณา
พัดลมไม่ควรมีเสี ยงดังผิดปกติ






แนวทางปฏิบัติทดี่ ี
ตรวจสอบการชารุ ดของ
ใบพัด
ตรวจสอบการชารุ ดของ
ลูกปื น
ทาความสะอาดใบพัด
ตรวจสอบสมดุลของใบพัด

 ตรวจสอบน๊อตยึดต่าง ๆ
 ตรวจสอบสมดุลของใบพัด
 ตรวจสอบลูกปื น

2. ตรวจสอบการสั่นของ
พัดลม

พัดลมสั่นผิดปกติ

3. ตรวจสอบกรองอากาศ

กรองอากาศต้องสะอาดและไม่ตนั  ทาแผนการทาความสะอาด
จะส่ งผลให้อตั ราการไหลของ
ในระยะเวลาที่เหมาะสม
อากาศที่เข้าไปรับความเย็นมี
 เปลี่ยนกรองอากาศเมื่อ
ปริ มาณตามต้องการ
หมดอายุการใช้งาน

4. ตรวจสอบปริ มาณน้ า
น้ ากลัน่ ตัวน้อยหรื อไม่กลัน่ ตัว
กลัน่ ตัวที่ออกจาก AHU ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการ
หรื อ FCU
แลกเปลี่ยนความร้อนลดลงและ
ความชื้นในบริ เวณปรับอากาศสู ง

 ลดอุณหภูมิน้ าเข้าคอยล์เย็น
 ลดอุณหภูมิผวิ คอยล์ให้ต่า
กว่าอุณหภูมิจุดน้ าค้าง
(Dew Point)
 ปรับอัตราการไหลของน้ า
ให้เหมาะสม เพื่อให้
อุณหภูมิผวิ คอยล์ช่วงปลาย
ต่ากว่าอุณหภูมิจุดน้ าค้าง
 กาจัดตะกรันภายในคอยล์
 ทาความสะอาดครี บ
แลกเปลี่ยนความร้อน
 ลดความเร็ วของอากาศที่
ผ่านคอยล์
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รายการตรวจ
เกณฑ์ พจิ ารณา
5. ตรวจสอบความสกปรก ครี บและคอยล์จะต้องสะอาด
ของคอยล์
เพื่อให้ประสิ ทธิภาพในการ
แลกเปลี่ยนความร้อนดี
6. ตรวจวัดอัตราการไหล อัตราการไหลของน้ าเย็นผ่าน
ของน้ าเย็นที่ผา่ น AHU คอยล์ควรได้ตามมาตรฐาน โดย
ในช่วงภาระสู ง
ทัว่ ไปประมาณ 2.4 GPM/TR ที่
∆T=10F
(ภาระเต็มพิกดั ) ถ้า
อัตราการไหลน้อยประสิ ทธิ ภาพ
การแลกเปลี่ยนความร้อนจะลดลง
และความ สามารถในการทาความ
เย็นจะลดลงด้วย
7. ตรวจวัดอัตราการไหล อัตราการไหลของอากาศที่ผา่ น
ของอากาศที่เข้าหรื อ
AHU ควรประมาณ 300-400
ออกจาก AHU
CFM/TR ถ้าต่าเกินไป
ประสิ ทธิภาพการแลกเปลี่ยน
ความร้อนจะลดลง

8. ตรวจสอบผลต่างของ
อุณหภูมิอากาศที่ออก
และอุณหภูมิน้ าเย็นที่
ออกจาก AHU

9. ตรวจสอบว่ามีการหรี่
แดมเปอร์ ทางเข้า-ออก
หรื อไม่

แนวทางปฏิบัติทดี่ ี
 ทาแผนการทาความ
สะอาดในระยะเวลาที่
เหมาะสม
 ปรับอัตราการไหลของน้ า
เย็นเข้าคอยล์ให้ได้ตาม
มาตรฐาน

 เปลี่ยนพูเ่ ลย์เพิ่มรอบของ
พัดลมให้ได้อตั ราการไหล
ตามมาตรฐาน
 ปรับความตึงสายพานให้
เหมาะสม
 ทาความสะอาดใบพัด
สม่าเสมอ
 ทาความสะอาดกรอง
อากาศสม่าเสมอ
ผลต่างอุณหภูมิไม่ควรต่างกันมาก  ทาความสะอาดครี บและ
เพราะจะทาให้ประสิ ทธิภาพการ
ผิวคอยล์
แลกเปลี่ยนความร้อนลดลง
 กาจัดตะกรันภายในคอยล์
 ลดอัตราการไหลของอากาศ
 ลดอัตราการไหลของน้ า
เย็น
การหรี่ แดมเปอร์ ส่งผลให้ลดการ  ลดขนาดใบพัด
ใช้พลังงานลงเล็กน้อย แต่
 ลดขนาดพัดลม
ประสิ ทธิภาพของพัดลมลดลง
 ลดความเร็ วรอบมอเตอร์
 ลดความเร็ วรอบพัดลม
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รายการตรวจ
10. ตรวจสอบว่ามีการเปิ ด
หัวจ่ายลมในจุดที่ไม่มี
การใช้งานหรื อไม่
11. ตรวจสอบอุปกรณ์
ควบคุมอุณหภูมิ

เกณฑ์ พจิ ารณา
การเปิ ดหัวจ่ายลมทิ้งไว้หรื อเปิ ด
มากเกินไป ส่ งผลให้พดั ลมใช้
กาลังไฟฟ้ ามากขึ้น
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะต้อง
สามารถควบคุมปริ มาณน้ าเย็นที่
ไหลผ่านคอยล์ได้ตามภาระปรั บ
อากาศและควรติดตั้งในตาแหน่ง
ที่เหมาะสม

แนวทางปฏิบัติทดี่ ี
 ปิ ดจุดที่ไม่ใช้งาน
 หรี่ แดมเปอร์ ให้เหมาะสม

12. ตรวจวัดอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ใน
พื้นที่ปรับอากาศ

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้
ตามมาตรฐานและแต่ละจุดควรมี
อุณหภูมิแตกต่างกันไม่เกิน
2F

 ปรับปรุ งการกระจายลมใน
พื้นที่
 ความชื้นสัมพัทธ์ที่ออก
คอยล์ควรมากกว่า 80%

 ย้ายตาแหน่งติดตั้งให้
เหมาะสม
 เปลี่ยนใหม่เมื่อชารุ ด
หรื อไม่สามารถควบคุม
อุณหภูมิได้ตามต้องการ

13. บันทึกอุณหภูมิน้ าเย็นที่ ควรทาการบันทึกอุณหภูมิที่เข้า
 ทาแผนบันทึกอุณหภูมิน้ า
เข้า และออกจาก AHU และออก AHU เป็ นประจาเพื่อดู
เย็นเข้าออก
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้น ถ้าผลต่างของ
อุณหภูมิผดิ ปกติไปจากเดิม
14. บันทึกกระแสไฟฟ้ า
ควรทาการบันทึกเป็ นประจาเพื่อดู  ทาแผนบันทึก
หรื อกาลังไฟฟ้ าที่ AHU สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้น เมื่อกระแส
กระแสไฟฟ้ าหรื อ
ใช้
ไฟฟ้ าสู งขึ้นหรื อต่ากว่าเดิม
กาลังไฟฟ้ า
15. ตรวจสอบฉนวนหุ ม้ ท่อ ฉนวนควรอยูใ่ นสภาพดี ไม่แตก
น้ าเย็น
ยุย่ หรื ออมน้ า เพราะจะทาให้
สู ญเสี ยความเย็นและท่อเป็ นสนิม

 เปลี่ยนฉนวนเมื่อหมดอายุ
การใช้งานหรื อเสื่ อมสภาพ
 ติดตั้ง Jacket ให้กบั ฉนวน
ยางที่เดินภายนอกอาคาร
และโดนแสง UV

13-14

บทที่ 4 การตรวจวินิจฉัยอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ และเกณฑ์พิจารณา

รายการตรวจ
เกณฑ์ พจิ ารณา
16. ตรวจสอบการนา
ควรนาอากาศภายนอกเข้าและนา
อากาศภายนอกเข้าและ อากาศภายในทิ้งให้นอ้ ยที่สุดเพื่อ
นาอากาศภายในทิ้ง
ลดภาระการปรับอากาศ









แนวทางปฏิบัติทดี่ ี
ลดจานวนพัดลมระบาย
อากาศ
หรี่ อุปกรณ์ปรับปริ มาณลม
ที่เข้าหรื อออกพัดลม
ระบายอากาศ
ติดตั้งอุปกรณ์ลดรอบพัด
ลมโดยควบคุมด้วย CO2
Sensor
เปลี่ยนพูเ่ ลย์เพื่อลดรอบพัดลม
นาอากาศเย็นที่ปล่อยทิ้ง
กลับมาใช้
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

บทที่ 5
แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานและการตรวจวิเคราะห์ มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
5.1 แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานของอุปกรณ์ หลักในระบบปรับอากาศ
ก่อนที่จะตรวจวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อจัดมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์หลัก ของระบบปรับอากาศ
นั้นสถานประกอบการจะต้องค้นหาแนวทางก ารอนุรักษ์พลังงานตามลาดับความสาคัญของอุปกรณ์
หลักที่ใช้พลังงานในสัดส่ วนที่สูง แล้วจึงจัดทาแผนการตรวจวัดวิเคราะห์เชิงลึกในเรื่ องนั้นๆ ต่อไป
5.1.1 แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานของเครื่องทานา้ เย็น
รายการศักยภาพทางเทคนิค
1 การลดเวลาการใช้งานโดยเปิ ดให้ชา้ ลง
และปิ ดให้เร็ วขึ้น
2 การปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นให้สูงขึ้น
3 การลดอุณหภูมิน้ าระบายความร้อน
ก่อนเข้าเครื่ องทาน้ าเย็น
4 การปรับอัตราการไหลของน้ าเย็นเข้า
เครื่ องทาน้ าเย็นให้ได้ตามพิกดั
5 การปรับอัตราการไหลของน้ าระบาย
ความร้อนเข้าเครื่ องทาน้ าเย็นให้ได้ตาม
พิกดั
6 การปรับภาระการทางานของเครื่ องทา
น้ าเย็นให้อยูป่ ระมาณ 80-90% (Current
Limit)
7 การทาความสะอาดคอนเดนเซอร์อย่าง
สม่าเสมอ
8 การทาความสะอาดคูลเลอร์ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
9 การเติมสารทาความเย็นในระดับที่
เหมาะสม
10 การจัดการใช้เครื่ องทาน้ าเย็นชุดที่มี
สมรรถนะสูงเป็ นหลัก

ผลการตรวจสอบศักยภาพ
ดาเนินการแล้ ว พร้ อมดาเนินการ ไม่ พร้ อมดาเนินการ
 เพราะ..........









 เพราะ..........
 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการศักยภาพทางเทคนิค
11 การจัดการใช้เครื่ องทาน้ าเย็นในจานวน
ที่เหมาะสมกับภาระ
12 การเพิม่ อุณหภูมิในพื้นที่ปรับอากาศให้
สูงขึ้น
13 การใช้อุปกรณ์ทาความสะอาด
คอนเดนเซอร์อตั โนมัติ (ลูกบอล, แปรง
, โอโซน)
14 การเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้
มีความเที่ยงตรงมากขึ้น
15 การใช้ระบบควบคุมเครื่ องทาน้ าเย็น
อัตโนมัติ
16 การเปลี่ยนไปใช้เครื่ องทาน้ าเย็นที่มี
ประสิ ทธิภาพสูงขึ้น

ผลการตรวจสอบศักยภาพ
ดาเนินการแล้ ว พร้ อมดาเนินการ ไม่ พร้ อมดาเนินการ
 เพราะ..........







 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........

5.1.2 แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานของเครื่องสู บนา้
รายการศักยภาพทางเทคนิค

1 การลดเวลาการใช้งานโดยเปิ ดให้ชา้ ลง

ผลการตรวจสอบศักยภาพ
ดาเนินการแล้ ว พร้ อมดาเนินการ ไม่ พร้ อมดาเนินการ
 เพราะ..........



และปิ ดให้เร็ วขึ้น

2 การลดการใช้งานมอเตอร์ชุดที่เคยไหม้
3 การเลือกใช้งานเครื่ องสูบน้ าชุดที่มี
GPM/kW สูงเป็ นหลัก
4 การเลือกเดินกลุ่มเครื่ องสูบน้ าชุดที่มี
GPM/kW สูงเป็ นหลัก
5 การลดปริ มาณน้ าโดยการหรี่ วาล์ว

6 การลดรอบเครื่ องสูบน้ าโดยการเปลี่ยน
พูล่ เล่ย ์
7 การปรับลดปริ มาณน้ าโดยการเปลี่ยน
ใบพัด
8 การปรับลดปริ มาณน้ าโดยการลดรอบ
มอเตอร์







 เพราะ..........





 เพราะ..........







 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........

 เพราะ..........

 เพราะ..........
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการศักยภาพทางเทคนิค
9 การปรับลดปริ มาณน้ าโดยการลดขนาด
เครื่ องสูบน้ า
10 การใช้งานเครื่ องสูบน้ าในจานวนที่
เหมาะสม
11 การใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสูงใน
ขนาดที่เหมาะสม
12 การเคลือบผิวใบพัดเครื่ องสูบน้ า
13 การเปลี่ยนลูกปื นและซ่อมบารุ งเครื่ อง
สูบน้ า
14 การเปลี่ยนการควบคุมระบบน้ าจากการ
Bypass เป็ นการใช้ Inverter ลดรอบ
มอเตอร์
15 การเปลี่ยนการควบคุมระบบน้ าเย็นเป็ น
ระบบ Primary - Secondary
16 การปรับปรุ งการเชื่อมต่อท่อทางเข้า
และทางออกจากแบบตัวทีเป็ นแบบตัว
วาย และเพิ่มขนาด Header
17 การเปลี่ยนเครื่ องสูบน้ าใหม่ทมี่ ี
ประสิ ทธิภาพสูงขึ้น

ผลการตรวจสอบศักยภาพ
ดาเนินการแล้ ว พร้ อมดาเนินการ ไม่ พร้ อมดาเนินการ
 เพราะ..........







 เพราะ..........





 เพราะ..........







 เพราะ..........
 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........

5.1.3 แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานของหอระบายความร้ อน
รายการศักยภาพทางเทคนิค
1 การลดเวลาการใช้งานโดยเปิ ดให้ชา้ ลง
และปิ ดให้เร็ วขึ้น
2 การเลือกใช้งานหอระบายความร้อนชุด
ที่มีประสิ ทธิภาพสูงเป็ นหลัก
3 การใช้งานหอระบายความร้อนใน
จานวนที่เหมาะสมโดยควบคุมจาก
อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่ได้
4 การปรับปรุ งและทาความสะอาดหอ
ระบายความร้อนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ

ผลการตรวจสอบศักยภาพ
ดาเนินการแล้ ว พร้ อมดาเนินการ ไม่ พร้ อมดาเนินการ
 เพราะ..........







 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการศักยภาพทางเทคนิค
5 การลดปริ มาณน้ าโดยการหรี่ วาล์ว
6 การลดรอบพัดลมโดยการเปลี่ยนพูเ่ ล่ย ์
7 ทาความสะอาดหอระบายความร้อน
สม่าเสมอ
8 เปลี่ยน filller เมื่อหมดอายุการใช้งาน
9 การใช้โอโซนเพื่อควบคุมตะไคร่ และ
ตะกรันในหอระบายความร้อน
10 การใช้อุปกรณ์ลดรอบพัดลมหอระบาย
ความร้อนตามภาระ
11 ติดตั้ง Hood เพื่อแก้ปัญหาการลัดวงจร
ของอากาศระบายความร้อน
12 ย้ายตาแหน่งการติดตั้งหอระบายความ
ร้อนไปในจุดที่มีการระบายความร้อน
ได้ดี
13 การใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสูงที่มี
ขนาดเหมาะสม
14 การลดการสูญเสี ยน้ า
15 การเปลี่ยนใบพัดหอระบายความร้อน
จากโลหะเป็ นแบบไฟเบอร์
16 การเดินหอระบายความร้อนมากกว่า
เดินเครื่ องทาน้ าเย็น 1 ชุด
17 การเปลี่ยนหอระบายความร้อนให้มี
ประสิ ทธิภาพสูงขึ้นจากแบบกลมเป็ น
เหลี่ยม

ผลการตรวจสอบศักยภาพ
ดาเนินการแล้ ว พร้ อมดาเนินการ ไม่ พร้ อมดาเนินการ
 เพราะ..........


 เพราะ..........


 เพราะ..........









 เพราะ..........
 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........







 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........

 เพราะ..........
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

5.1.4 การอนุรักษ์ พลังงานของเครื่องส่ งลมเย็น
รายการศักยภาพทางเทคนิค
1 การลดเวลาการใช้งานโดยเปิ ดให้ชา้ ลง
และปิ ดให้เร็ วขึ้น
2 การทาความสะอาดขดท่อความเย็นและ
กรองอากาศเครื่ องส่งลมเย็นสม่าเสมอ
3 การเพิ่มความเร็ วลมในพื้นที่ปรับอากาศ
เพื่อปรับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น
4 การปรับปรุ งและทาความสะอาด
เครื่ องส่งลมเย็นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
5 การลดปริ มาณลมโดยการหรี่ แดมเปอร์
6 การลดรอบพัดลมโดยการเปลี่ยนพูเ่ ล่ย ์
7 การลดขนาดพัดลมให้เหมาะสม
8 การใช้ระบบปรับความเร็ วรอบ
(VVVF) กับมอเตอร์พดั ลม
9 การสมดุลน้ าเย็นในระบบให้เหมาะสม
กับภาระ
10 การเปลี่ยนระบบควบคุมปริ มาณน้ าเย็น
เข้าขดท่อความเย็นจาก 3 Way Valve
เป็ น 2 Way Valve
11 การเปลี่ยนขดท่อทาความเย็นใหม่
12 การใช้มอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสูงและ
เลือกขนาดที่เหมาะสม
13 การปรับความตึงสายพานหรื อเปลี่ยน
ใหม่
14 การเปลี่ยนระบบควบคุมอุณหภูมิให้
เที่ยงตรงมากขึ้น
15 การซ่อมรู รั่วของระบบท่อลม
16 การปรับตาแหน่งหัวจ่ายลมและสมดุล
ลมให้กระจายลมทัว่ ถึงทุกพื้นที่
17 การเพิ่มขนาดท่อลมและลดข้อต่อข้องอ
18 การเปลี่ยนฉนวนหุม้ ท่อลมและท่อน้ า
19 การใช้ระบบ VAV

ดาเนินการแล้ ว



ผลการตรวจสอบศักยภาพ
พร้ อมดาเนินการ
ไม่ พร้ อมดาเนินการ
 เพราะ..........






 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........











 เพราะ..........
 เพราะ..........
 เพราะ..........
 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........







 เพราะ..........





 เพราะ..........





 เพราะ..........







 เพราะ..........









 เพราะ..........

 เพราะ..........

 เพราะ..........

 เพราะ..........
 เพราะ..........
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รายการศักยภาพทางเทคนิค
20 การลดการรั่วไหลของอากาศเย็น
21 การลดการนาอากาศภายนอกเข้าหรื อ
การนาอากาศภายในออกโดยการหรี่
หรื อลดรอบพัดลมระบายอากาศ โดยใช้
CO2 Sensor หรื อ Enthalpy Sensor
22 การกั้นห้องเพื่อลดพื้นที่ปรับอากาศ
23 การใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกับ
อากาศเย็นที่ปล่อยทิ้ง
24 การติดตั้งฟิ ล์มกันความร้อนหรื อให้ร่ม
เงากับกระจกหรื อลดพื้นที่โปร่ งแสง
25 การเปลี่ยนเครื่ องส่งลมเย็นใหม่
26 การใช้ระบบ Heat Pipe ลดความชื้น
แทนระบบอื่น

ผลการตรวจสอบศักยภาพ
ดาเนินการแล้ ว

พร้ อมดาเนินการ

ไม่ พร้ อมดาเนินการ
 เพราะ..........













 เพราะ..........





 เพราะ..........







 เพราะ..........

 เพราะ..........

 เพราะ..........

 เพราะ..........

5.2 การตรวจวิเคราะห์ มาตรการอนุรักษ์ พลังงานในระบบปรับอากาศ
ขั้นตอนนี้เป็ นการตรวจวัด และวิเคราะห์ศกั ยภาพต่างๆ ที่ได้จากการสารวจหาแนว ทางอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อทาการประเมินผลการประหยัดพลังงานที่ได้หลังจากทาการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงต้องใช้
เครื่ องมือในการตรวจวัด ซึ่ งข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจะต้องมีความเชื่อถือได้สูง มิเช่นนั้นผลการ
วิเคราะห์จะเกิดความผิดพลาด (รายละเอียดเครื่ องมือและ วิธีการใช้งานแสดงใน บทที่ 6) โดยทัว่ ไป
มาตรการที่ได้จากการวิเคราะห์แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ มาตรการจัดการใช้ (Good House keeping)
มาตรการปรับปรุ ง (Process Improvement) และมาตรการเปลี่ยนแปลง (Machine Change) ดังนั้นในการ
ตรวจวัด วิเคราะห์ เพื่อจัดทามาตรการควรเริ่ มจากมาตรการที่ไม่ตอ้ งลงทุนก่อน เพราะเป็ นมาตรการที่
สามารถดาเนินการได้ทนั ที
การวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงานจากมาตรการต่างๆ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ระดับ คือมาตรการที่ไม่
ต้องลงทุน หรื อลงทุนน้อยจะต้องทาการวิเคราะห์เฉพาะผลการประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายที่ลดลง
ส่ ว นมาตรการที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนมากจะต้องทาการวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงระยะเวลาคืนทุน และ
ผลตอบแทนในการลงทุนเพื่อให้ผบู ้ ริ หารสามารถตัดสิ นใจในการลงทุนได้ นอกจากนั้นในทุกมาตรการ
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จะต้องทาการวิเคราะห์ถึงผลกระทบด้านอื่น เช่น ความปลอดภัย ปริ มาณการผลิตและสิ่ งแวดล้อม เป็ น
ต้น
ก่อนที่จะนามาตรการไปปฏิบตั ิ ควรทาการตรวจสอบจากผูเ้ กี่ยวข้องทุกระดับ ตั้งแต่ผบู ้ ริ หารระดับสู ง
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และผูป้ ฏิบตั ิการ เพื่อเป็ นการยืนยันว่าแต่ละมาตรการสามารถปฏิบตั ิได้
จริ งและเมื่อมาตรการผ่านการอนุมตั ิแล้วควรนามาตรการต่างๆ มาจัดทาแผนปฏิบ ั ติ เพื่อกาหนดวัน
เริ่ มต้นและแล้วเสร็ จ รวมถึงกาหนดผูร้ ับผิดชอบที่ชดั เจน นอกจากนั้นระหว่างทาการปฏิบตั ิจะต้องมีการ
ตรวจสอบถึงปั ญหาอุปสรรคเพื่อแก้ไขให้เป็ นไปตามแผน และเมื่อ ดาเนินการ แล้วเสร็ จจะต้อง ทาการ
ประเมินผล เพื่อให้ทราบว่ามาตรการที่ดาเนินการได้ผลตามที่วเิ คราะห์ไว้เบื้องต้นหรื อไม่
เพื่อให้เกิด ความสะดวกในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงทาการพัฒนาโปรแกรม Microsoft
Excel เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ โดยนาข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดตามที่ระบุไว้ในมาตรการกรอก
ลงในโปรแกรม โปรแกรมจะทาการวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังง านไฟฟ้ า ระยะเวลาคืนทุน ให้อย่าง
ถูกต้อง
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สารวจหามาตรการอนุรักษ์ พลังงาน

มาตรการจัดการใช้
(Good House Keeping)

มาตรการปรับปรุ ง
(Process Improvement)

มาตรการเปลี่ยนแปลง
(Machine Change)

หาข้อมูลที่ถูกต้อง

ข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด

วิเคราะห์ ข้อมูล
- ปริ มาณพลังงานที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายพลังงานที่ลดลง
- ระยะเวลาคืนทุนและผลตอบแทนการลงทุน

ผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เห็นชอบในแต่ละมาตรการ

จัดทาแผนปฏิบตั ิ

กาหนดเวลาเริ่ มต้นแล้วเสร็ จและ
ผูร้ ับผิดชอบ

ปฏิบตั ิตามแผน

ตรวจติดตามแก้ไขปั ญหาอุปสรรค

ประเมินผลการดาเนินงาน

-

ประเมินผลรายมาตรการ
ประเมินผลภาพรวมจากดัชนีการใช้
พลังงาน

รู ปที่ 5.2-1 แผนภาพการสารวจหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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5.2.1 เครื่องทานา้ เย็น

มาตรการที่ 1 การเพิ่มอุณหภูมนิ า้ เย็นให้ สูงขึน้
1. หลักการและเหตุผล
สถานประกอบการติดตั้งเครื่ องทาน้ าเย็นเพื่อใช้ในการ……………………จานวนทั้งสิ้ น……….. ชุด ดังนี้
เครื่องทานา้ เย็น การระบาย
ขนาดพิกัด
อุณหภูมินา้ เย็น
ใช้ งานปี ละ
แบบ
ความร้ อน ทาความเย็น กาลังไฟฟ้า
ทีป่ รับตั้ง
(h/y)
o
o
(นา้ /อากาศ)
(TR)
(kW) เดิม( F) ใหม่ ( F)

การปรับตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นให้สูงขึ้นจะส่ งผลให้ความดันสารทาความเย็นด้านต่า (Low Pressure)
สู งขึ้น ซึ่ งจะทาให้เครื่ องทาความเย็นมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น โดยค่า kW/TR จะลดลงหรื อค่า COP สู งขึ้น
โดยทัว่ ไป ถ้าอุณหภูมิน้ าเย็นสู งขึ้น 1 oF จะส่ งผลให้ค่า kW/TR ของเครื่ องลดลงประมาณ 2-4 % จึงมี
แนวคิดที่จะเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นจาก ...........oF เป็ น ......... oF ซึ่ งจะไม่กระทบต่อการใช้งาน

รู ปอุณหภูมิที่ปรับตั้งเดิม

รู ปอุณหภูมิที่ปรับตั้งใหม่

2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิ ค
2.1.1 ความสามารถในการทาความเย็นของเครื่ องทาน้ าเย็น (TR)
o
TR = 500 x อัตราการไหลของน้ าเย็น(GPM) x (อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ อง ( F) - อุณหภูมิน้ า
เย็นออกจากเครื่ อง (oF) ) / 12,000
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2.1.2 สมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็น (kW/TR)
ChP = กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องใช้ (kW) / ความสามารถในการทาความเย็น (TR)
2.1.3 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
Es = (สมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็นก่อนเพิ่มอุณหภูมิ (kW/TR) - ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ อง
ทาน้ าเย็นหลังเพิ่มอุณหภูมิ (kW/TR)) x ความสามารถในการทาความเย็นก่อนเพิ่ม
อุณหภูมิ (TR) x ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี (h/y) x ตัวประกอบการทางาน
2.2. การวิเคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนในการตรวจวัด (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ก่อนเพิ่มอุณหภูมิ = 400
kW
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้หลังเพิ่มอุณหภูมิ =
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้า
๐
ก่อนเพิ่มอุณหภูมิ = 58 F
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้า
๐
หลังเพิ่มอุณหภูมิ = 60 F
อัตราการไหลของน้ าเย็น = 1,200 GPM

รายการ

เครื่องทาน้าเย็น

สั ญลักษณ์ หน่ วย

391
kW
อุณหภูมิน้ าเย็นออกก่อนเพิ่ม
๐
48 F
อุณหภูมิน้ าเย็น
อุณหภูมิน้ าเย็นออกหลังเพิ่ม
๐
50 F
อุณหภูมิน้ าเย็น

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
ใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้ า
จากการใช้งานจริ ง
ภาระการปรับอากาศ
เปลื่ ยนแปลงเท่าใด
ค่าจ้างตรวจวัดต่างๆ

1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 ตัวประกอบการทางาน

EC
h
OF

฿/kWh
h/y
%

3
3,500
80

1.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดข้อมูล

CI

฿

25,000
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รายการ

สั ญลั กษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

2. ข้ อมูล ตรวจวัด
2.1 อุณหภูมนิ ้ าเย็นเข้าก่อนเพิ่มอุณหภูมนิ ้ าเย็น

Toi

๐

F

58

การตรวจวัดทีภ่ าระสูง

2.2 อุณหภูมนิ ้ าเย็นออกก่อนเพิ่มอุณหภูมนิ ้ าเย็น

TOO

๐

F

48

การตรวจวัดทีภ่ าระสูง

2.3 อุณหภูมนิ ้ าเย็นเข้าหลังเพิ่มอุณหภูมนิ ้ าเย็น

TNI

๐

F

60

การตรวจวัดทีภ่ าระสูง

2.4 อุณหภูมนิ ้ าเย็นออกหลังเพิ่มอุณหภูมนิ ้ าเย็น

TNO

๐

F

50

การตรวจวัดทีภ่ าระสูง

2.5 อัตราการไหลของน้ าเย็น

FLO

GPM

1,200

จากการตรวจวัด

2.6 กาลังไฟฟ้ าก่อนเพิ่มอุณหภูมนิ ้ าเย็น

ELO

kW

400

จากการตรวจวัด

2.7 กาลังไฟฟ้ าหลังเพิ่มอุณหภูมนิ ้ าเย็น

ELN

kW

391

จากการตรวจวัด

TRO

TR

500.00

3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทาความเย็นเดิม
TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000
3.2 พลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง
EB = ELO x h x OF

EB

kWh/y 1,120,000.00

3.3 ความสามารถในการทาความเย็นหลังเพิ่ม
อุณหภูมนิ ้ าเย็น
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000

TRN

TR

500.00

ChPO

kW/TR

0.80

ChPN

kW/TR

0.78

ES

kWh/y

28,000

SC

฿/y

84,000

PB

y

0.30

3.4 ประสิทธิภาพเครื่ องทาน้ าเย็นก่อนปรับ
ChPO = ELO / TRO
3.5 ประสิทธิภาพเครื่ องทาน้ าเย็นหลังเพิ่ม
อุณหภูมิ
ChPN = ELN / TRN
3.6 พลังงานไฟฟ้ าทีล่ ดลงต่อปี
ES = (ChPO - ChPN) x TRO x h x OF
3.7 ค่าพลังงานไฟฟ้ าทีล่ ดลง
SC = ES x EC
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย
ES
SC
PB

กิโลวัตต์
9.00
400.00
391.00

kWh/y
฿/y
y

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

28,000
84,000
0.30

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
28,000.00
1,120,000.00
1,092,000.00
25,000
0.30

บาท/ปี
84,000.00
3,360,000.00
3,276,000.00
บาท
ปี
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการที่ 2 การลดอุณหภูมนิ า้ ระบายความร้ อนก่ อนเข้ าคอนเดนเซอร์
1. หลักการและเหตุผล
สถานประกอบการติดตั้งเครื่ องทาน้ าเย็นเพื่อใช้ในการ……………………จานวนทั้งสิ้ น……….. ชุด ดังนี้
เครื่องทา
ขนาดพิกัด
อุณหภูมินา้ ระบายความ
ความดันสารทาความเย็น
นา้ เย็น ทาความเย็น กาลังไฟฟ้า ร้ อนเข้ าคอนเดนเซอร์
ในคอนเดนเซอร์
แบบ
(TR)
(kW)
ก่ อน
หลัง
ก่ อน
หลัง
ปรับปรุง ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

การที่อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนที่เข้าคอนเดนเซอร์ มีอุณหภูมิสูงขึ้น จะทาให้ความดันสารทาความ
เย็นในคอนเดนเซอร์ สูงขึ้น ส่ งผลให้ความสามารถในการทาความเย็นลดลงและกาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องอัดใช้
มากขึ้น เครื่ องปรับอากาศจะมีค่า kW/TR สู งขึ้น หรื อค่า COP ลดลง โดยทัว่ ไปถ้าอุณหภูมิน้ าระบายความ
ร้อนลดลง 1 oF จะส่ งผลให้คา่ kW/TR ลดลงประมาณ 1-3 % จึงมีแนวคิดที่จะลดอุณหภูมิน้ าระบายความ
ร้อนก่อนเข้าคอนเดนเซอร์ ลง โดยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพหอระบายความร้อนและเดินหอระบายความร้อน
เพิ่มขึ้นจานวน .......... ชุด ส่ งผลให้อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนลดลงจาก .............oF เป็ น ..............oF

รู ปอุณหภูมิน้ าระบายความร้อนที่เข้าคอนเดนเซอร์ และ
กาลังไฟฟ้ าของเครื่ องทาน้ าเย็นก่อนปรับปรุ ง

รู ปอุณหภูมิน้ าระบายความร้อนที่เข้าคอนเดนเซอร์ และ
กาลังไฟฟ้ าของเครื่ องทาน้ าเย็นหลังปรับปรุ ง
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิ ค
2.1.1 ความสามารถในการทาความเย็นของเครื่ องทาน้ าเย็น (TR)
o
TR = 500 x อัตราการไหลของน้ าเย็น(GPM) x (อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ อง ( F) - อุณหภูมิน้ าเย็น
ออกจากเครื่ อง (oF)) / 12,000
2.1.2 สมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็น (kW/TR)
ChP = กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องใช้ (kW) / ความสามารถในการทาความเย็น (TR)
2.1.3 พลังงานไฟฟ้ าของระบบหอระบายความร้อนที่เพิ่มขึ้น
ECT = (กาลังไฟฟ้ าของระบบหอระบายความร้อนหลังจากเดินเพิ่มขึ้น (kW) - กาลังไฟฟ้ าของ
ระบบหอระบายความร้อนก่อนเดินเพิ่ม (kW)) x ชัว่ โมงการใช้งาน (h/y)
2.1.4 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
Es = ((ค่า kW/TR ของเครื่ องทาน้ าเย็นเดิม - ค่า kW/TR ของเครื่ องทาน้ าเย็นใหม่) x
ความสามารถในการทาความเย็นเดิม(TR) x ชัว่ โมงการใช้งาน (h/y) x ตัวประกอบการใช้
งาน) - พลังงานไฟฟ้ าของระบบหอระบายความร้อนที่เพิ่มขึ้น (kWh/y)
2.2 การวิเคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและทาความสะอาดหอระบายความร้อน(฿)/ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่
ลดลง(฿/y)

หอผึง่ เย็น

เครื่องทานา้ เย็น
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กาลังไฟฟ้ าก่อนเดินเพิ่ม…….
= kW
กาลังไฟฟ้ าหลังเดินเพิ่ม …
= …. kW
หอผึง่ เย็น
๐
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนก่อนปรับปรุ ง =………. F
๐

อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนหลังปรับปรุ ง =………. F

เครื่องทานา้ เย็น

อุณหภูมิน้ าเย็นออกก่อนทาความสะอาด
๐
CT และเดินเพิ่ม =
………. F
อุณหภูมิน้ าเย็นออกหลังทาความสะอาด
๐
CT และเดินเพิ่ม =
………. F

อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าก่อนทาความสะอาด CT
๐
และเดินเพิ่ม = ………. F
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าหลังทาความสะอาด CT
๐
และเดินเพิ่ม = ………. F
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้เดิม = ……………
อัตราการไหลของน้ าเย็น =
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้หลังลดอุณหภูมิ
……….GPM
น้ าระบายความร้อน = ……………
รายการ
สั ญลักษณ์ หน่ วย
ข้ อมูล
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
EC ฿/kWh
1.1 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
3.00
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 ตัวประกอบการทางาน

h
OF

h/y
%

1.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดข้อมูล

CI

฿

kW
kW
ทีม่ าของข้ อมูล
ค่าไฟฟ้ า

3,500.00
80.00

การใช้งานจริ ง
ภาระการปรับ
อากาศ
25,000.00 ค่าตรวจวัดและ
ทาความสะอาด

2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าก่อนทาความสะอาด

TOi

๐

F

99.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

และเดินCT เพิ่ม
2.2 อุณหภูมิน้ าเย็นออกก่อนทาความสะอาด

TOO

๐

F

89.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

และเดินCTเพิ่ม
2.3 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าหลังทาความสะอาด

TNI

๐

F

97.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

และเดินCT เพิ่ม
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ
2.4 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าหลังทาความสะอาด

สั ญลักษณ์ หน่ วย
๐
F
TNO

และเดินCT เพิ่ม
FLO
2.5 อัตราการไหลของน้ าเย็น
ELO
2.6 กาลังไฟฟ้ าของ Chiller เดิม
2.7 กาลังไฟฟ้ าของ Chiller หลังอุณหภูมิน้ าระบาย ELN
ความร้อนลด
2.8 กาลังไฟฟ้ าของ Cooling Tower ก่อนเดินเพิ่ม ECTO
2.9 กาลังไฟฟ้ าของ Cooling Tower หลังเดินเพิ่ม ECTN
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทาความเย็นเดิม
TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000
TRO
3.2 ความสามารถในการทาความเย็นหลัง
ทาความสะอาดและเดิน CT เพิ่ม
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000
TRN
3.3 พลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง
EB = (ELO x h x OF) + ( ECTO x h )
EB
3.4 สมรรถนะเครื่ องทาน้ าเย็นก่อนปรับปรุ ง
ChPO = ELO / TRO
ChPO
3.5 สมรรถนะเครื่ องทาน้ าเย็นหลัง
ทาความสะอาดและเดิน CT เพิ่ม
ChPN = ELN / TRN
ChPN
3.6 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงต่อปี
ES = [((ChPO - ChPN) x TROx OF)
ES
- (ECTN - ECTO)] x h
3.7 ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
SC = E S x E C
SC

ข้ อมูล
86.00

ทีม่ าของข้ อมูล
ตรวจวัดที่ภาระสู ง

GPM
kW
kW

1,600.00
395.00
385.00

จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด

kW
kW

12.00
13.50

จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด

TR

666.67

TR

733.33

kWh/y 1,148,000.00
kW/TR

0.59

kW/TR

0.53

kWh/y 106,750.56

฿/y

320,251.68
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย

PB
ES
SC
PB

กิโลวัตต์
8.50
407.00
398.50

y

ข้ อมูล

ทีม่ าของข้ อมูล

0.08

kWh/y 106,750.56
฿/y 320,251.68
y
0.08

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
106,750.56
1,148,000.00
1,041,249.44
25,000
0.08

บาท/ปี
320,251.68
3,444,000.00
3,123,748.32
บาท
ปี
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการ 3 การใช้ เครื่องทานา้ เย็นในจุดที่มีสมรรถนะสู งสุ ด
1. หลักการและเหตุผล
สถานประกอบการติดตั้งเครื่ องทาน้ าเย็น เพื่อใช้ในการ…………………….. จานวนทั้งสิ้ น…………….ชุด ดังนี้
เครื่องทานา้ เย็นแบบ

ขนาดพิกัด
ทาความเย็น กาลังไฟฟ้า
(TR)
(kW)

การปรับตั้งภาระการทางานของเครื่อง
ปรับตั้งเดิม
ปรับตั้งใหม่
(%)
(%)

เครื่ องทาน้ าเย็นที่ใช้เครื่ องอัดแบบหอยโข่ง (Centrifugal) จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งอยูใ่ นช่วงภาระ 70-95%
โดยถ้าภาระสู งหรื อต่ากว่าค่าดังกล่าวจะส่ งผลให้ค่า kW/TR สู งขึ้นหรื อค่า COP ลดลง จึงมีแนวคิดที่จะปรับตั้ง
ภาระสู งสุ ดจาก 100% เป็ น 90% และพยายามบริ หารการเดินไม่ให้ภาระต่ากว่า 70%

รู ปการปรับตั้งภาระเดิมและกาลังไฟฟ้ าที่ใช้

รู ปการปรับตั้งภาระใหม่และกาลังไฟฟ้ าที่ใช้

2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ความสามารถในการทาความเย็นของเครื่ องทาน้ าเย็น (TR)
TR = 500 x อัตราการไหลของน้ าเย็น (GPM) x (อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ อง (OF) - อุณหภูมิน้ าเย็นออก
จากเครื่ อง (OF)) / 12,000
2.1.2 สมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็น (kW/TR)
ChP = กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องใช้ (kW) / ความสามารถในการทาความเย็น (TR)
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

2.1.3 พลังงานไฟฟ้ าลดลง (kWh/y)
ES = (ค่า kW/TR ของเครื่ องทาน้ าเย็นก่อนปรับภาระ - ค่า kW/TR ของเครื่ องทาน้ าเย็นหลังปรับลด
ภาระ) x ความสามารถในการทาความเย็นหลังปรับลดภาระ (TR) x ชัว่ โมงการใช้งาน (h/y) x
ตัวประกอบการทางาน
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการซ่ อมรู รั่ว (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง (฿/y)

3. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กาลังไฟฟ้ าก่อนปรับภาระ = ……. kW
กาลังไฟฟ้ าหลังปรับภาระ = ……..kW
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าก่อนปรับภาระ = …… OF

อุณหภูมิน้ าเย็นออกก่อนปรับภาระ = …… OF
เครื่ องทาน้ าเย็น

O

อุณหภูมิน้ าเย็นออกหลังปรับภาระ = …… OF

อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าหลังปรับภาระ = ……. F
อัตราการไหลของน้ าเย็น = ………… GPM
รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 ตัวประกอบการทางาน

EC
h
OF

฿/kWh
h/y
%

1.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด

CI

B

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
จากใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้ า
จากการใช้งานจริ ง
ตลอดทั้งปี ภาระการ
ปรับอากาศของ
เครื่ องเปลี่ ยนแปลงเท่าใด
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าก่อนปรับ Current Limit

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

TOi

O

จากการตรวจวัด

2.2 อุณหภูมิน้ าเย็นออกก่อนปรับ Current Limit TOO

O

จากการตรวจวัด

2.3 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าหลังปรับ Current Limit

TNi

O

จากการตรวจวัด

2.4 อุณหภูมิน้ าเย็นออกหลังปรับ Current Limit

TNO

O

F

จากการตรวจวัด

2.5 อัตราการไหลของน้ าเย็น
2.6 กาลังไฟฟ้ าก่อนปรับ Current Limit
2.7 กาลังไฟฟ้ าหลังปรับ Current Limit
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทาความเย็น
ก่อนลด Current Limit
TR = ((500 x FLO x (TOi - TOO)) / 12,000
3.2 ความสามารถในการทาความเย็น
หลังลด Current Limit
TR = ((500 x FLO x (TNi - TNO)) / 12,000
3.3 พลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง
EB = ELO x h x OF
3.4 สมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็นก่อนปรับ
ChPO = ELO / TRO
3.5 สมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็นหลังปรับ

FLO
ELO
ELN

GPM
GPM
kW

จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด

TRO

TR

0.00

TRN

TR

0.00

EB

kWh/y

0.00

ChPO kW/TR

0.00

ChPN kW/TR

0.00

F
F
F

ChPN = ELN/TRN
3.6 พลังงานไฟฟ้ าลดลงต่อปี

ES

kWh/y

0.00

SC

฿/y

0.00

ES = [(ChPO - ChPN) x TRN x h x OF]
3.7 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
SC = E S x E C
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากกการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล

PB

y

0.00

ES
SC

kWh/y
฿/y
y

0.00
0.00
0.00

PB

กิโลวัตต์
0.00
0.00
0.00

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
0.00
0.00
0.00
0
0.00

บาท/ปี
0.00
0.00
0.00
บาท
ปี
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการ 4 การเลือกใช้ งานเครื่องทานา้ เย็นชุ ดที่มีสมรรถนะสู งมากขึน้
1. หลักการและเหตุผล
สถานประกอบการติดตั้งเครื่ องทาน้ าเย็น เพื่อใช้ในการ…………………….. จานวนทั้งสิ้ น…………….ชุด ดังนี้

เครื่อง NO.

เครื่องทานา้ เย็น
แบบการระบาย
ความร้ อนด้ วย
(นา้ /อากาศ)

ขนาดพิกัด
ทาความเย็น กาลังไฟฟ้า
(TR)

(kW)

ชั่ วโมงการใช้ งาน
เดิม

ใหม่

(h/y)

(h/y)

เครื่ องทาน้ าเย็นเมื่อมีการใช้งานไประยะเวลาหนึ่ งสมรรถนะของเครื่ องจะลดต่าลง ซึ่ งแต่ละเครื่ องจะมี
สมรรถนะไม่เท่ากัน ดังนั้นถ้าช่วงเวลาใดใช้งานชุดที่มีสมรรถนะต่าจะได้ปริ มาณความเย็นน้อยและใช้พลังงาน
ไฟฟ้ ามาก ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มเวลาการใช้งานเครื่ องทาน้ าเย็นชุดที่มีสมรรถนะสู งให้มากขึ้น และลด
เวลาการใช้งานเครื่ องชุดที่มีปสมรรถนะต่าลง โดยจะทาการตรวจวัดสมรรถนะทุก 6 เดือน เพื่อจัดการใช้งานให้
เหมาะสม

รู ปเครื่ องทาน้ าเย็นชุดที่มีสมรรถนะต่า

รู ปเครื่ องทาน้ าเย็นชุดที่มีสมรรถนะสู ง

2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ความสามารถในการทาความเย็นของเครื่ องทาน้ าเย็น (TR)
O
TR = 500 x อัตราการไหลของน้ าเย็น (GPM) x (อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ อง ( F) - อุณหภูมิน้ าเย็น
ออกจากเครื่ อง (OF)) / 12,000
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

2.1.2 สมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็น (kW/TR)
ChP = กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องใช้ (kW) / ความสามารถในการทาความเย็น (TR)
2.1.3 ชัว่ โมงการใช้งานของชุดสมรรถนะสู งเพิ่มขึ้น (h/y)
hi = ชัว่ โมงการใช้งานของชุดสมรรถนะสู งใหม่ (h/y) - ชัว่ โมงการใช้งานชุดที่มีสมรรถนะสู งเดิม
(h/y)
2.1.4 ความสามารถในการทาความเย็นเฉลี่ ย (TR)
TRAV = (ความสามารถในการทาความเย็นของชุดสมรรถนะสู ง (TR) + ความสามารถในการทาความ
เย็นของชุดสมรรถนะต่า (TR)) / 2
2.1.5 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
ES = (ค่า kW/TR ของชุดที่มีสมรรถนะต่า - ค่า kW/TR ของชุดที่มีสมรรถนะสู ง) x ความสามารถ
ในการทาความเย็นเฉลี่ ย (TR) x ชัว่ โมงการใช้งานของชุดสมรรถนะสู งที่เพิ่มขึ้น (h/y) x
ตัวประกอบการทางาน
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนในการตรวจวัด (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง (฿/y)

3. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กาลังไฟฟ้ าของชุดที่ 1 = …… kW
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ องชุดที่ 1 = ….. OF เครื่องทานา้ เย็น No. 1
(kW/TR ต่า)
อัตราการไหลของน้ าเย็น 1 = ……GPM

อุณหภูมิน้ าเย็นออก
เครื่ องชุดที่ 1 = ……OF

อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ องชุดที่ 2 = ….…OF เครื่องทานา้ เย็น No. 2
(kW/TR สู ง)
อัตราการไหลของน้ าเย็น 2 =……GPM

อุณหภูมิน้ าเย็นออก
เครื่ องชุดที่ 2 = ……OF

กาลังไฟฟ้ าของชุดที่ 2 = …….. kW
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รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ า
ของข้ อมูล

1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย

EC

฿/kWh

จากใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้ า

1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี เดิมของ

ho

h/y

เดิมเครื่ องสมรรถนะสู ง

h/y

ใช้งานปี ละกี่ ชวั่ โมง
ใหม่เครื่ องสมรรถนะสู ง

ชุดสมรรถนะสู ง
1.3 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี ใหม่ของ
ชุดสมรรถนะสู ง
1.4 ตัวประกอบการทางาน

hn

ใช้งานปี ละกี่ ชวั่ โมง
ทั้งปี ภาระการปรับอากาศ
ของเครื่ องเปลี่ ยนแปลงเท่าใด

OF

%

CI

฿

T1i

O

จากการตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.2 อุณหภูมิน้ าเย็นออกเครื่ องชุดที่ 1

T1O

O

จากการตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.3 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ องชุดที่ 2

T2i

O

จากการตรวจวัดที่ภาระสู ง

T2O
FL1
FL2
EL1
EL2

O

GPM
GPM
kW
kW

จากการตรวจวัดที่ภาระสู ง
จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด

TR1

TR

0.00

TR2

TR

0.00

1.5 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดข้อมูล
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ องชุดที่ 1

2.4 อุณหภูมิน้ าเย็นออกเครื่ องชุดที่ 2
2.5 อัตราการไหลของน้ าเย็นชุดที่ 1
2.6 อัตราการไหลของน้ าเย็นชุดที่ 2
2.7 กาลังไฟฟ้ าชุดที่ 1
2.8 กาลังไฟฟ้ าชุดที่ 2
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทาความเย็นชุดที่ 1
TR1 = ((500 x FL1 x (T1i - T1O)) / 12,000)
3.2 ความสามารถในการทาความเย็นชุดที่ 2
TR2 = ((500 x FL2 x (T2i - T2O)) / 12,000)
3.3 สมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็นชุดที่ 1
ChP1 = EL1 / TR1
3.4 สมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็นชุดที่ 2

F
F
F
F

ChP1 kW/TR 0.000
ChP2 kW/TR 0.000

ChP2 = EL2/TR2
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รายการ
3.5 ชัว่ โมงการใช้งานของ

สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล
hi

h/y

0.00

TRAV

TR

0.00

แหล่ งทีม่ า
ของข้ อมูล

ชุดสมรรถนะสู งเพิ่มขึ้น
hi = h N - h O
3.6 ตันทาความเย็นเฉลี่ ย
TRAV = (TR1 + TR2) / 2
3.7 พลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง

EB

kWh/y 0.00

ES

kWh/y 0.00

EB = (EL1 + EL2) x ho x OF
3.8 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงต่อปี
ES = (ChP2 - ChP1) x TRAV x hi x OF
3.9 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
SC = E S x E C
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากกการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

SC

฿/y

0.00

PB

y

0.00

ES
SC
PB

kWh/y 0.00
฿/y 0.00
y
0.00

กิโลวัตต์
0.00
0.00
0.00

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
0.00
0.00
0.00
0
0.00

บาท/ปี
0.00
0.00
0.00
บาท
ปี
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มาตรการที่ 5 การปรับเพิม่ อัตราการไหลของนา้ เย็นให้ ได้มาตรฐาน
1. หลักการและเหตุผล
สถานประกอบการติดตั้งเครื่ องทาน้ าเย็นเพื่อใช้ในการ……………………จานวนทั้งสิ้น ……….. ชุ ด ดังนี้
เครื่องทานา้
การระบาย
ขนาดพิกดั
อัตราการไหล
เย็นแบบ
ความร้ อน
ทาความเย็น กาลั งไฟฟ้า อัตราการไหล
ของนา้ เย็น
(นา้ /อากาศ)
(TR)
(kW)
(GPM)
จากการตรวจวัด
(GPM)

เครื่ องทาน้ าเย็นจะมีอปุ กรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารทาความเย็นกับน้ า เรี ยกว่า Cooler
ซึ่งสิ่งทีส่ าคัญทีส่ ุดคือประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่ องทาน้ าเย็นทีผ่ า่ นการใช้งานมาแล้ว
ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนจะลดต่าลงซึ่งอาจเกิดจากความสกปรกของพื้นผิวแลกเปลี่ยนความ
ร้อน อัตราการไหลของน้ าเย็น หรื อปริ มาณสารทาความเย็นในระบบโดยทัว่ ไปการออกแบบ Cooler จะ
ใช้อตั ราการไหลที่ 2.4 GPM/TR ที่ T = 10 oF ดังนั้นเมือ่ อัตราการไหลต่ากว่า 2.4 GPM/TR มากจะทา
ให้คา่ kW/TR ของเครื่ องสูงขึ้นหรื อ COP ลดลง จึงมีแนวคิดทีจ่ ะปรับอัตราการไหลของน้ าเย็นให้ได้
ตามมาตรฐานการออกแบบของผูผ้ ลิต

รู ปอัตราการไหลของน้ าเย็นก่อนปรับเพิม่
และกาลังไฟฟ้ าที่ใช้

รู ปอัตราการไหลของน้ าเย็นหลังปรับเพิม่
และกาลังไฟฟ้ าที่ใช้
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2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ความสามารถในการทาความเย็นของเครื่ องทาน้ าเย็น (TR)
o
TR = 500 x อัตราการไหลของน้ าเย็น(GPM) x (อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ อง ( F) อุณหภูมิน้ าเย็นออกจากเครื่ อง (oF)) / 12,000
2.1.2 สมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็น (kW/TR)
ChP = กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องใช้ (kW) / ความสามารถในการทาความเย็น (TR)
2.1.3 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง (kWh/y)
ES = (ค่า kW/TR ของเครื่ องก่อนเพิ่มปริ มาณน้ าเย็น - ค่า kW/TR ของเครื่ องหลัง
เพิ่มปริ มาณน้ าเย็น) x ความสามารถในการทาความเย็นก่อนปรับเพิ่ม (TR) x
ชัว่ โมงการใช้งาน (h/y) x ตัวประกอบการใช้งาน
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง (฿/y)

3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กาลังไฟฟ้ าก่อนเพิม่ ปริ มาณน้ า =……….. kW
กาลังไฟฟ้ าหลังเพิม่ ปริ มาณน้ า =……….. kW
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าก่อนเพิม่ ปริ มาณน้ า=………oF

อุณหภูมิน้ าเย็นออกก่อน

อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าหลังเพิม่ ปริ มาณน้ า=………oF

เพิ่มปริ มาณน้ า =……….oF

อัตราการไหลของน้ าเย็นก่อนเพิม่ ปริ มาณน้ า =……..GPM
อัตราการไหลของน้ าเย็นหลังเพิม่ ปริ มาณน้ า =……..GPM

เครื่องทานา้ เย็น
อุณหภูมิน้ าเย็นออกหลัง

เพิ่มปริ มาณน้ า =……….oF
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รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ า
ของข้ อมูล

1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 ตัวประกอบการทางาน

EC
h
OF

฿/kWh
h/y
%

1.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดข้อมูล

CI

฿

2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าก่อนเพิ่มปริ มาณน้ า

TOi

o

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.2 อุณหภูมิน้ าเย็นออกก่อนเพิ่มปริ มาณน้ า

TOO

o

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.3 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าหลังเพิ่มปริ มาณน้ า

TNI

o

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.4 อุณหภูมิน้ าเย็นออกหลังเพิ่มปริ มาณน้ า

TNO

o

F

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.5 อัตราการไหลของน้ าเย็นก่อนเพิ่มปริ มาณน้ า

FLO

GPM

จากการตรวจวัด

2.6 อัตราการไหลของน้ าเย็นหลังเพิ่มปริ มาณน้ า

FLN

GPM

จากการตรวจวัด

2.7 กาลังไฟฟ้ าก่อนเพิ่มปริ มาณน้ า

ELO

kW

จากการตรวจวัด

2.8 กาลังไฟฟ้ าหลังเพิ่มปริ มาณน้ า
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทาความเย็นเดิม
TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000
3.2 ความสามารถในการทาความเย็นหลังเพิ่มน้ าเย็น
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000
3.3 พลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง
EB = ELO x h x OF
3.4 สมรรถนะเครื่ องทาน้ าเย็นก่อนเพิ่ม
ChPO = ELO / TRO
3.5 สมรรถนะเครื่ องทาน้ าเย็นหลังเพิ่มน้ าเย็น
ChPN = ELN / TRN

ELN

kW

จากการตรวจวัด

TRO

TR

0.00

TRN

TR

0.00

EB

kWh/y

0.00

ChPO

kW/TR

0.00

ChPN

kW/TR

0.00

ใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้ า
การใช้งานจริ ง
ตลอดทั้งปี ภาระ
การปรับอากาศ
เปลื่ ยนแปลงเท่าใด
ค่าใช้จ่ายตรวจวัด

F
F
F

28-80

บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ
3.6 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงต่อปี
ES = (ChPO - ChPN) x TRO x h x OF
3.7 ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
SC = E S x E C
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล

ES

kWh/y

0.00

SC

฿/y

0.00

PB

y

0.00

ES
SC

kWh/y
฿/y
y

0.00
0.00
0.00

PB

กิโลวัตต์
0.00
0.00
0.00

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
0.00
0.00
0.00
0
0.00

แหล่ งทีม่ า
ของข้ อมูล

บาท/ปี
0.00
0.00
0.00
บาท
ปี

29-80

บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการที่ 6 การทาความสะอาดคอนเดนเซอร์
1. หลักการและเหตุผล
สถานประกอบการติดตั้งเครื่ องทาน้ าเย็นเพื่อใช้ในการ……………………..จานวนทั้งสิ้ น ………..ชุด ดังนี้
เครื่องทา การระบาย
ขนาดพิกัด
นา้ เย็นแบบ ความร้ อน ทาความเย็น กาลังไฟฟ้า
(นา้ /อากาศ) (TR)
(kW)

ความสามารถในการทาความเย็น
ก่ อนทา
หลังทา
ความสะอาด
ความสะอาด
(TR)
(TR)

เดิมโรงงานทาความสะอาดคอนเดนเซอร์ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่ งก่อนทาความสะอาดความดันสารทาความ
เย็นในคอนเดนเซอร์ ประมาณ ……..barg และหลังทาความสะอาดความดันสารทาความเย็นใน
คอนเดนเซอร์ ลดลงเป็ น ……… barg การที่ความดันสารทาความเย็นสู งขึ้นเกิดจากประสิ ทธิ ภาพในการ
แลกเปลี่ ยนความร้อนระหว่างสารทาความเย็นกับน้ าลดลงเนื่ องจากมีตะกรันเกาะผิวท่อซึ่ งจะส่ งผลให้ค่า
kW/TR สู งขึ้นและค่า COP ลดลง เนื่ องจากสารทาความเย็นสามารถระบายความร้อนได้นอ้ ยลง
ความสามารถในการทาความเย็นลดลงและกาลังไฟฟ้ าที่ใช้สูงขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มความถี่ ในการทา
ความสะอาดจากปี ละ 1 ครั้งเป็ นปี ละ 2 ครั้ง

รู ปความดันสารทาความเย็นและกาลังไฟฟ้ าที่ รู ปความดันสารทาความเย็นและกาลังไฟฟ้ าที่
ใช้ก่อนทาความสะอาด
ใช้หลังทาความสะอาด
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2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิ ค
2.1.1 ความสามารถในการทาความเย็นของเครื่ องทาน้ าเย็น (TR)
TR = 500 x อัตราการไหลของน้ าเย็น(GPM) x (อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ อง (oF) - อุณหภูมิน้ าเย็น
ออกจากเครื่ อง (oF)) / 12,000
2.1.2 สมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็น (kW/TR)
ChP = กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องใช้ (kW) / ความสามารถในการทาความเย็น (TR)
2.1.3 พลังงานไฟฟ้ าที่สูญเสี ยจากความถี่ ในการทาความสะอาดเดิม
EN = 0.5 x (สมรรถนะของเครื่ องก่อนทาความสะอาด (kW/TR) - สมรรถนะของเครื่ องหลังทา
ความสะอาด (kW/TR) x ความสามารถในการทาความเย็นก่อนทาความสะอาด (TR) x
ชัว่ โมงการใช้งานในช่วงทาความสะอาดเดิม (h/y) x ตัวประกอบการทางาน
2.1.4 พลังงานไฟฟ้ าที่ประหยัดได้จากการเพิ่มความถี่ ในการทาความสะอาด
ES = 1 - (ชัว่ โมงการใช้งานในช่วงทาความสะอาดใหม่ (h/y) / ชัว่ โมงการใช้งานทาความสะอาด
เดิม (h/y) x พลังงานไฟฟ้ าที่สูญเสี ยจากความถี่ ในการทาความสะอาดเดิม (kWh/y)
2.2 การวิเคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและทาความสะอาดหอผึ่งเย็น(฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง (฿/y)
3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ก่อนทาความสะอาด =
………………kW
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้หลังทาความสะอาด =
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ อง
o
ก่อนทาความสะอาด =…… F
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ อง
o
หลังทาความสะอาด =…… F
อัตราการไหลของน้ าเย็น
ก่อนทาความสะอาด =……GPM
อัตราการไหลของน้ าเย็น
หลังทาความสะอาด =……GPM

เครื่องทานา้ เย็น
เครื่องทานา้ เย็น

………………kW

อุณหภูมิน้ าเย็นออกจากเครื่ องก่อนทา
o
ความสะอาด=
……………… F
อุณหภูมิน้ าเย็นออกจากเครื่ องหลังทา
o
ความสะอาด =
……………… F
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รายการ
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล

ทีม่ าของข้ อมูล

EC

฿/kWh

3.00

hN

h/y

3,500.00

OF

%

80.00

CI

฿

Toi

o

57.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

TOO

o

48.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.3 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าหลังทาความสะอาด

TNI

o

57.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.4 อุณหภูมิน้ าเย็นออกหลังทาความสะอาด
2.5 อัตราการไหลของน้ าเย็นก่อน
ทาความสะอาด
2.6 อัตราการไหลของน้ าเย็นหลัง
ทาความสะอาด
2.7 กาลังไฟฟ้ าก่อนทาความสะอาด
2.8 กาลังไฟฟ้ าหลังทาความสะอาด
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทาความเย็น
ก่อนทาความสะอาด
TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000
3.2 ความสามารถในการทาความเย็น
หลังทาความสะอาด
TRN = ((500 x FLN x (TNI - TNO))/12,000
3.3 พลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง
EB = ELO x h x OF

TNO
FLO

o

GPM

47.00 ตรวจวัดที่ภาระสู ง
1,200.00 จากการตรวจวัด

FLN

GPM

1,200.00 จากการตรวจวัด

ELO
ELN

kW
kW

400.00
400.00

TRO

TR

450.00

TRN

TR

500.00

EB

kWh/y

1,120,000.00

1.3 ชัว่ โมงการใช้งานในช่วงเวลา
การทาความสะอาดใหม่
1.4 ตัวประกอบการทางาน
1.5 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด
และทาความสะอาด
2 ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าก่อนทาความสะอาด
2.2 อุณหภูมิน้ าเย็นออกก่อนทาความสะอาด

F
F
F
F

ค่าไฟฟ้ า

ภาระการปรับ
อากาศของเครื่ อง
15,000.00 ค่าตรวจวัดและ
ทาความสะอาด

จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ
3.4 ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องทาน้ าเย็น
ก่อนทาความสะอาด
ChPO = ELO / TRO
3.5 ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องทาน้ าเย็น
หลังทาความสะอาด
ChPN = ELN / TRN
3.6 ร้อยละของค่า kW/TR ลดลง
% ChP = (ChPO-ChPN)/ChPO) x 100
3.7 พลังงานไฟฟ้ าลดลง
ES = ELO x (%ChP / 100 ) x h xOF
3.8 ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
SC = E S x E C
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล

ChPO

kW/TR

0.89

ChPN

kW/TR

0.80

% ChP

%

10.11

ES

kWh/y

113,232.00

SC

฿/y

339,696.00

PB

y

0.04

ES
SC

kWh/y
฿/y
y

113,232.00
339,696.00
0.04

PB

กิโลวัตต์
0.00
400.00
400.00

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
113,232.00
1,120,000.00
1,006,768.00
15,000
0.04

ทีม่ าของข้ อมูล

บาท/ปี
339,696.00
3,360,000.00
3,020,304.00
บาท
ปี
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการที่ 7 การเปลี่ยนไปใช้ เครื่องทานา้ เย็นประสิ ทธิภาพสู ง
1. หลักการและเหตุผล
สถานประกอบการติดตั้งเครื่ องทาน้ าเย็นเพื่อใช้ในการ………………………จานวนทั้งสิ้ น……….. ชุด ดังนี้
เครื่องทา การระบายความร้ อน
ขนาดพิกัด
อายุการใช้ งาน
ค่ า
นา้ เย็นแบบ
(นา้ /อากาศ)
ทาความเย็น
กาลังไฟฟ้า
(ปี )
(kW/TR)จริง
(TR)
(kW)
.
(kW/TR)

เครื่ องทาน้ าเย็นเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสู งที่สุดในระบบปรับอากาศ ดังนั้นเมื่ออายุการใช้งานมากขึ้น
ประสิ ทธิ ภาพจะลดต่าลงมาก ส่ งผลให้ตน้ ทุนในการผลิตน้ าเย็นสู ง โดยทัว่ ไปเครื่ องทาน้ าเย็นจะมีอายุการใช้
งานประมาณ 15 ปี ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ ยนเครื่ องทาน้ าเย็นเป็ นเครื่ องที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งซึ่ งมีค่า
kW/TR ประมาณ ...........kW/TR ซึ่ งต่ากว่าชุดเดิมที่มีค่า kW/ton ประมาณ ..........kW/TR

รู ปเครื่ องทาน้ าเย็นชุดเดิม
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์

รู ปเครื่ องทาน้ าเย็นชุดใหม่

2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ความสามารถในการทาความเย็นของเครื่ องทาน้ าเย็น (TR)
o
TR = 500 x อัตราการไหลของน้ าเย็น(GPM) x (อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ อง ( F) - อุณหภูมิน้ าเย็น
ออกจากเครื่ อง (oF)) / 12,000
2.1.2 สมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็น (kW/TR)
ChP = กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องใช้ (kW) / ความสามารถในหารทาความเย็น (TR)
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

2.1.3 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง (kWh/y)
ES = (ค่า kW/TR ของเครื่ องทาน้ าเย็นเดิม - ค่า kW/TR ของเครื่ องทาน้ าเย็นใหม่) x
ความสามารถในการทาความเย็นของเครื่ องเดิม (TR) x ชัว่ โมงการใช้งาน (h/y) x ตัว
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและการลงทุน (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง (฿/y)

3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ =……….. kW
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ อง =………oF
อัตราการไหลของน้ าเย็น =……..GPM

รายการ
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 ตัวประกอบการทางาน
1.4 ค่า kW/TR ของเครื่ องใหม่
1.5 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ อง

อุณหภูมิน้ าเย็นออกจากเครื่ อง
=……….oF

เครื่องทานา้ เย็น
ทีจ่ ะเปลี่ยน
สั ญลักษณ์ หน่ วย
EC
h
OF

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
จากใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้ า
จากการใช้งานจริ ง
ตลอดทั้งปี ภาระการปรับ
อากาศของเปลื่ ยนแปลงเท่าใด
ข้อมูลจากผูผ้ ลิต

฿/kWh
h/y
%

ChPN kW/TR
CI
฿
Ti

o

การตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.2 อุณหภูมิน้ าเย็นออกเครื่ อง

TO

o

F

การตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.3 อัตราการไหลของน้ าเย็น
2.4 กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องทาน้ าเย็นใช้
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทาความเย็นเดิม
TR = ((500 x FL x (Ti - TO))/12,000

FL
EL

GPM
kW

จากการตรวจวัด
การตรวจวัดที่ภาระสู ง

TR

TR

F

0.00
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ
3.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง

สั ญลักษณ์ หน่ วย
EB kWh/y

ข้ อมูล
0.00

ChPO kW/TR

0.00

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

EB = EL x h x OF
3.3 ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องทาน้ าเย็นเดิม
ChPO = EL / TR
3.4 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงต่อปี
ES = (ChPO - ChPN) x TR x h x OF
3.5 ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
SC = E S x E C
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

ES

kWh/y

0.00

SC

฿/y

0.00

PB

y

0.00

ES
SC

kWh/y
฿/y
y

0.00
0.00
0.00

PB

กิโลวัตต์
0.00
0.00
0.00

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
0.00
0.00
0.00
0
0.00

บาท/ปี
0.00
0.00
0.00
บาท
ปี
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

5.2.2 เครื่องสู บนา้ เย็นหรือเครื่องสู บนา้ ระบายความร้ อน

มาตรการที่ 1 ลดอัตราการไหลของเครื่องสู บนา้ เย็นหรือเครื่องสู บนา้ ระบายความร้ อน
1. หลักการและเหตุผล
เครื่ องปรับอากาศต้องการอัตราการไหลของน้ าเย็นและน้ าระบายความร้อนที่คงที่และเหมาะสมกับการ
แลกเปลี่ ยนความร้อนกับสารทาความเย็นในระบบ โดยทัว่ ไปอัตราการไหลของน้ าเย็นประมาณ 2.4 GPM/TR ที่
ผลต่างอุณหภูมิน้ าเย็นเข้าออก 10 OF และน้ าระบายความร้อนที่ 3.0 GPM/TR ดังนั้นถ้าอัตราการไหลของน้ าต่ากว่า
หรื อสู งกว่าพิกดั มากประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลี่ ยนความร้อนจะลดต่าลง ส่ งผลให้ค่า kW/TR ของเครื่ องสู งขึ้น จึงมี
แนวคิดในการปรับลดอัตราการไหลของน้ าโดยการ (หรี่ วาล์วที่เครื่ องสู บน้ า , ลดความเร็ วรอบเครื่ องสู บน้ า , ลดขนาด
ใบพัดเครื่ องสู บน้ า) เพื่อให้ได้อตั ราการไหลของน้ าได้ตามมาตรฐานการออกแบบ ซึ่ งจะทาให้กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องสู บ
น้ าใช้ลดต่าลง

รู ปเครื่ องสู บน้ าที่จะทาการลดอัตราการไหล
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์

รู ปเครื่ องสู บน้ าหลังจากลดอัตราการไหล

2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 กาลังไฟฟ้ ารวมก่อนลดอัตราการไหล (kW)
SELO = กาลังไฟฟ้ าของเครื่ องสู บชุดที่ 1 + ชุดที่ 2 + ชุดที่ 3
2.1.2 กาลังไฟฟ้ ารวมหลังลดอัตราการไหล (kW)
SELN = กาลังไฟฟ้ าของเครื่ องสู บชุดที่ 1 + ชุดที่ 2 + ชุดที่ 3
2.1.3 กาลังไฟฟ้ าลดลง (kW)
ELS = กาลังไฟฟ้ ารวมก่อนลดอัตราการไหล (kW) - กาลังไฟฟ้ ารวมหลังลดอัตราการไหล (kW)
2.1.4 พลังงานไฟฟ้ าลดลง (kWh/y)
ES = กาลังไฟฟ้ าลดลง (kW) x ชัว่ โมงการใช้งาน (h)
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและลงทุน (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง (฿/y)
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

3. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กาลังไฟฟ้ าก่อนลดอัตราการไหล = ………. kW
กาลังไฟฟ้ าหลังลดอัตราการไหล = ………. kW
อัตราการไหลเดิม =………..GPM
อัตราการไหลใหม่ =………..GPM
เครื่องสู บนา้ No.1
กาลังไฟฟ้ าก่อนลดอัตราการไหล = …… kW
กาลังไฟฟ้ าหลังลดอัตราการไหล = …... kW
อัตราการไหลเดิม =………..GPM
อัตราการไหลใหม่ =………..GPM

เครื่องสูบน้า No.2

กาลังไฟฟ้ าก่อนลดอัตราการไหล =……. kW
กาลังไฟฟ้ าหลังลดอัตราการไหล = …. kW
อัตราการไหลเดิม =………..GPM
อัตราการไหลใหม่ =………..GPM

เครื่องสูบน้า No.3

รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อปี
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและลงทุน
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กาลังไฟฟ้ าของเครื่ องสู บชุดที่ 1 ก่อนลดอัตราการไหล
2.2 กาลังไฟฟ้ าของเครื่ องสู บชุดที่ 2 ก่อนลดอัตราการไหล
2.3 กาลังไฟฟ้ าของเครื่ องสู บชุดที่ 3 ก่อนลดอัตราการไหล

EC
h
CI

฿/kWh
h/y
฿

ELO1
ELO2
ELO3

kW
kW
kW

จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด

2.4 กาลังไฟฟ้ าของเครื่ องสู บชุดที่ 1 หลังลดอัตราการไหล

ELN1

kW

จากการตรวจวัด

2.5 กาลังไฟฟ้ าของเครื่ องสู บชุดที่ 2 หลังลดอัตราการไหล

ELN2

kW

จากการตรวจวัด

2.6 กาลังไฟฟ้ าของเครื่ องสู บชุดที่ 3 หลังลดอัตราการไหล

ELN3

kW

จากการตรวจวัด

จากใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้ า
จากการใช้งานจริ ง
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
รายการ
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 กาลังไฟฟ้ ารวมก่อนลดอัตราการไหล

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล

SELO

kW

0.00

3.2 กาลังไฟฟ้ ารวมหลังลดอัตราการไหล
SELN = ELN1 + ELN2 + ELN3

SELN

kW

0.00

3.3 กาลังไฟฟ้ าลดลง

ELS

kW

0.00

ELS = SELO - SELN
3.4 พลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง

EB

kWh/y

0.00

EB = SELO x h
3.5 พลังงานไฟฟ้ าลดลง

ES

kWh/y

0.00

SC

฿/y

0.00

PB

y

0.00

ES
SC

kWh/y
฿/y
y

0.00
0.00
0.00

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

SELO = ELO1 + ELO2 + ELO3

ES = ELS x h
3.6 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
SC = E S x E C
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากกการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

PB

กิโลวัตต์
0.00
0.00
0.00

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
0.00
0.00
0.00
0
0.00

บาท/ปี
0.00
0.00
0.00
บาท
ปี
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการที่ 2 การเลือกใช้ งานกลุ่มเครื่องสู บนา้ ชุ ดที่มีประสิ ทธิภาพสู งเป็ นหลัก
1. หลักการและเหตุผล
ระบบปรับอากาศมีการติดตั้งเครื่ องสู บน้ า (น้ าเย็น/น้ าระบายความร้อน) แบบขนานโดยมีการเชื่ อมต่อ
เครื่ องสู บน้ าแต่ละชุดด้วยท่อร่ วม (Header) ซึ่ งตาแหน่งของเครื่ องสู บน้ าและการเชื่ อมต่อท่อเข้าออกจะส่ งผล
ต่อการสู ญเสี ยความดันของเครื่ องสู บน้ าทาให้เครื่ องสู บน้ าแต่ละชุดมีอตั ราการไหลของน้ าและกาลังไฟฟ้ าที่ใช้
แตกต่างกันนอกจากนั้นเครื่ องสู บน้ าแต่ละชุดมีการสึ กหรอต่างกันและบางชุดมอเตอร์ เคยไหม้ ส่ งผลให้
ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู ง และอัตราการไหลของน้ าต่ากว่าที่ตอ้ งการ เนื่ องจากเดินกลุ่มเครื่ องสู บ
น้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพต่า จึงมีแนวคิดที่จะเลือกเดินกลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่มีค่า GPM/kW สู งให้มากขึ้น
กลุ่มเครื่องสู บนา้

อัตราการไหล กาลังไฟฟ้า
(GPM)
ทีใ่ ช้ รวม(kW)

ดัชนีการ
ใช้ พลังงาน

ร้ อยละการใช้ งาน (%)
เดิม
ใหม่

กลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่ 1 No. .....
กลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่ 2 No. .....
กลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่ 3 No. .....
กลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่ 4 No. .....

รู ปกลุ่มเครื่ องสู บน้ าทั้งหมด
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์

รู ปกลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่จะใช้เดินเป็ นหลัก

2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ดัชนี การใช้พลังงานรวมของกลุ่มเครื่ องสู บน้ า (GPM/kW)
SEC = อัตราการไหลรวมของกลุ่มเครื่ องสู บน้ า(GPM) /กาลังไฟฟ้ ารวมของกลุ่มเครื่ องสู บน้ า(kW)
2.1.2 ร้อยละดัชนี การใช้งานที่สูงขึ้น (%)
PT = (1- (ดัชนี การใช้พลังงานรวมของกลุ่มที่ต่าสุ ด (GPM/kW) / ดัชนี การใช้พลังงานรวมของ
กลุ่มที่สูงที่สุด (GPM/kW) x 100
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

2.1.3 พลังงานไฟฟ้ าลดลง (kWh/y)
ES = กาลังไฟฟ้ ารวมของกลุ่มที่มีดชั นี การใช้พลังงานต่าสุ ด(kW) x (ร้อยละดัชนี การใช้
พลังงานที่สูงขึ้น (%) / 100) x ชัว่ โมงการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มที่มีดชั นี การใช้
พลังงานสู ง (h/y)
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและทาความสะอาดหอผึ่งเย็น (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่
ลดลง (฿/y)

3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้รวม = ………….. kW
อัตราการไหลของน้ ารวม =………… GPM

เครื่องสู บนา้ กลุ่มที่

กาลังไฟฟ้ าที่ใช้รวม = ………….. kW
อัตราการไหลของน้ ารวม =………… GPM

เครื่องสูบน้ากลุ่มที่

กาลังไฟฟ้ าที่ใช้รวม = ………….. kW
เครื่องสูบน้ากลุ่มที่

รายการ
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 ร้อยละของชัว่ โมงการใช้งานที่จะเดิน
ของกลุ่มที่มีดชั นี การใช้พลังงานสู ง

อัตราการไหลของน้ ารวม =………… GPM

สั ญลักษณ์ หน่ วย
EC
h
PhO

฿/kWh
h/y
%

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
จากใบเสร็ จค่าไฟฟ้ า
จากการใช้งานจริ ง
ดัชนี การใช้พลังงาน
เปอร์ เซ็นต์
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ
1.4 ร้อยละของชัว่ โมงการใช้งานที่จะเพิ่มขึ้น
ของกลุ่มที่มีดชั นี การใช้พลังงานสู ง

สั ญลักษณ์ หน่ วย
PhN
%

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
คิดว่าจะเพิ่มการใช้งาน
ซึ่ งกลุ่มที่มีดชั นี การใช้
พลังงานสู งเท่าใด

1.5 ดัชนี การใช้พลังงานของกลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่ต่าสุ ด

SECL GPM/kW

จากการวิเคราะห์

1.6 ดัชนี การใช้พลังงานของกลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่สูงสุ ด

SECh GPM/kW

จากการวิเคราะห์

1.7 กาลังไฟฟ้ าของกลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่มีดชั นี การใช้
พลังงานต่าสุ ด
1.8 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด

ELL

kW

จากการวิเคราะห์

CI

฿

FL1

GPM

FL2
FL3
EL1
EL2
EL3

GPM
GPM
kW
kW
kW

2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อัตราการไหลของกลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่ 1 No……….
2.2 อัตราการไหลของกลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่ 2 No……….
2.3 อัตราการไหลของกลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่ 3 No……….
2.4 กาลังไฟฟ้ ารวมของกลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่ 1 No……….
2.5 กาลังไฟฟ้ ารวมของกลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่ 2 No……….
2.6 กาลังไฟฟ้ ารวมของกลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่ 3 No……….
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ดัชนี การใช้พลังงานรวมของกลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่ 1
SEC = FL1 / EL1
3.2 ดัชนี การใช้พลังงานรวมของกลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่ 2
SEC = FL2 / EL2
3.3 ดัชนี การใช้พลังงานรวมของกลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่ 3
SEC = FL3 / EL3
3.4 ร้อยละของดัชนี การใช้พลังงานที่สูงขึ้น
PT = (1-(SECL / SECh)) x 100
3.5 ชัว่ โมงการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเครื่ องสู บน้ า
ที่มีดชั นี การใช้พลังงานสู ง
hi = h x (PT / 100)
3.6 พลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง
EB = ELL x h

SEC1 GPM/kW 0.00
SEC2 GPM/kW 0.00
SEC3 GPM/kW 0.00
PT

%

0.00

hi

h/y

0.00

EB

kWh/y

0.00
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ
3.7 พลังงานไฟฟ้ าลดลง
ES = ELL x (PT / 100) x hi
3.8 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
SC = E S x E C
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย
ES
kWh/y

ข้ อมูล
0.00

SC

฿/y

0.00

PB

y

0.00

ES
SC

kWh/y
฿/y
y

0.00
0.00
0.00

PB

กิโลวัตต์
0.00
0.00
0.00

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
0.00
0.00
0.00
0
0.00

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

บาท/ปี
0.00
0.00
0.00
บาท
ปี
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการที่ 3 การเปลี่ยนเครื่องสู บนา้ ชุ ดทีม่ ีประสิ ทธิภาพต่า
1. หลักการและเหตุผล
เครื่ องสู บน้ าโดยทัว่ ไปจะมีอายุการใช้งานประมาณ 15 ปี ดังนั้นเมื่อเครื่ องสู บน้ ามีอายุการใช้งาน
นาน จะมีประสิ ทธิ ภาพลดต่าลง เนื่ องจากการสึ กหรอ นอกจากนั้นถ้ามอเตอร์ ของเครื่ องสู บน้ าเกิดการ
ไหม้แล้วนาไปพันใหม่ประสิ ทธิ ภาพของระบบเครื่ องสู บน้ าจะยิง่ ลดต่าลง จึงมีแนวคิดที่จะทาการ
เปลี่ ยน ชุดเครื่ องสู บน้ า No1 เพราะอายุการใช้งานประมาณ 16 ปี และประสิ ทธิ ภาพต่าโดยมีค่า
GPM/kW ประมาณ 53.33 GPM/kW เป็ นเครื่ องสู บน้ าใหม่ซ่ ึ งมีค่า GPM/kW ประมาณ 66.67 GPM/kW

รูปเครื่องสู บนา้ ชุ ดเดิมทีท่ าการเปลี่ยน
รูปเครื่องสู บนา้ ใหม่ ทนี่ ามาใช้
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิ ค
2.1.1 ดัชนี การใช้พลังงานของเครื่ องสู บน้ า (GPM/kW)
SEC = อัตราการไหลของน้ า (GPM)/กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องสู บน้ าใช้ (kW)
2.1.2 ร้อยละของดัชนี การใช้พลังงานที่ลดลง (%)
PT = (1-(ดัชนี การใช้พลังงานของเครื่ องสู บน้ าเดิม (GPM/kW)/ดัชนี การใช้พลังงาน
ของเครื่ องสู บน้ าชุดใหม่ (GPM/kW)) x 100
2.1.3 พลังงานไฟฟ้ าลดลง (kWh/y)
ES = กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องสู บน้ าชุดเดิมใช้ (kW) x (ร้อยละดัชนี การใช้พลังงานที่ลดลง /100)
x ชัว่ โมงการใช้งานของเครื่ องสู บน้ า (h/y)
2.2 การวิเคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและค่าเครื่ องสู บน้ า(฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง(฿/y)
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3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ =
………….kW
น้ าเข้า

อัตราการไหลของน้ า
= …………….GPM
รายการ

1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 อัตราการไหลของเครื่ องสู บน้ าใหม่

สั ญลักษณ์ หน่ วย
EC
h
FLN

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

฿/kWh
3.00 จากใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้ า
h/y 3,000.00 จากการใช้งานจริ ง
GPM 1,000.00 จากคุณสมบัติของ
เครื่ องสูบน้ าชุดใหม่

1.4 กาลังไฟฟ้ าของเครื่ องสู บน้ าใหม่

ELN

kW

15.00

จากคุณสมบัติของ
เครื่ องสูบน้ าชุดใหม่

1.5 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและค่าเครื่ องสู บน้ า
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อัตราการไหลของเครื่ องสู บน้ าเดิม

CI

฿

25,000.00

FLO

GPM

800.00

จากการตรวจวัดอัตราการ
ไหลเครื่ องสู บน้ าเดิมใช้

2.2 กาลังไฟฟ้ าของเครื่ องสู บน้ าเดิม

ELO

kW

15.00

จากการตรวจวัดพลัง
ไฟฟ้ าที่เครื่ องสู บน้ าเดิมใช้

3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ดัชนี การใช้พลังงานของเครื่ องสู บน้ าชุดเดิม SECO GPM/kW 53.33
SEC = FLO / ELO
3.2 ดัชนี การใช้พลังงานของเครื่ องสู บน้ าชุดใหม่ SECN GPM/kW 66.67
SEC = FLN / ELN
3.3 ร้อยละดัชนี การใช้พลังงานที่ลดลง
PT
%
20.01
PT = (1- (SECO / SECN)) x 100
EB
3.4 พลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง
kWh/y 45,000.00
EB = ELO x h

45-80

บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ
3.5 พลังงานไฟฟ้ าลดลง
ES = ELO x (PT /100) x h

สั ญลักษณ์ หน่ วย
ES
kWh/y

ข้ อมูล แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
9,004.50

SC

฿/y

27,013.50

4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC

PB

y

0.93

5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

ES
SC

3.6 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
SC = E S x E C

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

PB

kWh/y 9,004.50
฿/y 27,013.50
y
0.93

กิโลวัตต์

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี

บาท/ปี

0.00
15.00
15.00

9,004.50
45,000.00
35,995.50
25,000
0.93

27,013.50
135,000.00
107,986.50
บาท
ปี
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มาตรการที่ 4 การปรับความเร็วรอบของเครื่องสู บนา้
1. หลักการและเหตุผล
อาคารแห่งหนึ่ งติดตั้งเครื่ องสู บน้ าใช้ในการส่ งจ่ายน้ าจานวน 1 ตัว ขนาดพิกดั 20 HP (15 kW) ความเร็ ว
รอบของเครื่ องสู บน้ า 1,750 rpm อัตราการไหล 1,200 แกลลอนต่อนาที เฮด 30 เมตรใช้งาน 10 ชัว่ โมงต่อวัน
300 วันต่อปี อัตราค่าไฟฟ้ า 3 บาทต่อหน่วย ทางอาคารต้องการลดอัตราการไหลลงเหลือ 1,000 แกลลอน
ต่อนาที โดยวิธีการการลดความเร็ วรอบลง เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน

รูปเครื่องสู บนา้ ทีป่ รับความเร็วรอบ
รูปอุปกรณ์ ปรับความเร็วรอบ
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ความเร็ วรอบของเครื่ องสู บน้ าที่ปรับลดความเร็
= วรอบก่อนปรับลด x (อัตราการไหลของของ
ไหลหลังปรับลด / อัตราการไหลของของไหลก่อนปรับ)
2.1.2 กาลังของเครื่ องสู บน้ าหลังลดรอบ (ความเร็
=
วรอบที่ปรับลด /ความเร็ วรอบก่อนปรับลด)3 x
กาลังของเครื่ องสู บน้ าก่อนปรับปรุ ง

2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและการลงทุน (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กาลังของเครื่ องสู บน้ าก่อนปรับปรุ ง
kW
เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดก่อนปรับปรุ ง

นิ้ว

ความเร็ วรอบก่อนปรับปรุ ง

RPM

เฮดของเครื่ องสู บน้ าก่อนปรับปรุ ง

mH2O

อัตราการไหลของของไหลก่อนปรับปรุ ง

GPM
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รายการ
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ค่าไฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 อัตราการไหลของของไหลหลังปรับปรุ ง
1.5 ความเร็ วรอบของเครื่ องสู บน้ าก่อนปรับปรุ ง
1.6 เฮดของเครื่ องสู บน้ าก่อนปรับปรุ ง
1.7 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กาลังของเครื่ องสู บน้ าก่อนปรับปรุ ง
2.2 อัตราการไหลของของไหลก่อนปรับปรุ ง
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความเร็ วรอบหลังปรับปรุ ง

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล

EC
hr
Q2
N1
H1
CI

บาท/kWh
hr/y
GPM
rpm
m
บาท

P1
Q1

kW
GPM

15.00
1,200.00

N2

rpm

1,458.33

´N 2 ´
H 2 = ´ ´´H1
´N 1 ´
3.3 กาลังของเครื่ องสู บน้ าหลังลดความเร็ วรอบ

H2

m

20.83

´N 2 ´
P 2 = ´ ´´P1
´N1 ´
3.4 พลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง
E B = P 1 x hr
3.5 พลังงานไฟฟ้ าลดลงต่อปี
ES = ( P1 - P2 ) x hr
3.6 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
SC= ( ES x EC )

P2

kW

8.68

EB

kWh/y

45,000.00

ES

kWh/y

18,960.00

SC

บาท/ปี

56,880.00

´Q 2 ´
´N 1
N2 = ´
´Q ´
´
´1´

แหล่ งทีม่ า

3.00
ใบแจ้งหนี้ ค่าไฟ
3,000.00
การใช้งานจริ ง
1,000.00
การใช้งานจริ ง
1,750.00 ข้อมูลของเครื่ องสูบน้ า
30.00 ข้อมูลของเครื่ องสูบน้ า
50,000.00
จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด

3.2 เฮดของเครื่ องสู บน้ าหลังลดความเร็ วรอบ
2

3
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รายการ
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล

PB

y

0.88

ES
SC

kWh/y
บาท/ปี
y

18,960.00
56,880.00
0.88

PB

กิโลวัตต์
6.32
15.00
8.68

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
18,960.00
45,000.00
26,040.00
50,000
0.88

แหล่ งทีม่ า

บาท/ปี
56,880.00
135,000.00
78,120.00
บาท
ปี
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5.2.3 หอระบายความร้ อน
มาตรการที่ 1 การเปลี่ยนใบพัดลมหอระบายความร้ อน
1. หลักการและเหตุผล
อาคารติดตั้งหอระบายความร้อนเพื่อใช้ในการระบายความร้อนของระบบทาน้ าเย็นจานวนทั้งสิ้ น 4 ชุด
ดังนี้
หอระบายความร้ อน
ชุ ดที่

ขนาดพิกัด
ทาความเย็น
กาลังไฟฟ้า
(TR)
(kW)

ใช้ งานปี ละ
(h/y)

1.
2.
3.
4.
ใบพัดลมหอระบายความร้อนเดิมมีอายุการใช้งานประมาณ...........ปี และเป็ นใบพัดอลูมิเนี ยม ซึ่ งมีน้ าหนัก
มากและมีประสิ ทธิ ภาพต่า จึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ ยนใบพัดเป็ นไฟเบอร์ มีผลทาให้ลดการใช้พลังงานในการขับ
พัดลมได้ประมาณ 5-10% และยังทาให้ได้อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนต่าลง
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิ ค
2.1.1 อัตราความร้อนที่ระบายออกจากหอระบายความร้อน (TR)
TR = 500 x อัตราการไหลของน้ าระบายความร้อน(GPM) x (อุณหภูมิน้ าระบาย ความร้อนที่
เข้าหอระบายความร้อน(oF) - อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนออกจากหอระบายความร้อน
(oF) ) / 12,000
2.1.2 ดัชนี การใช้พลังงานของหอระบายความร้อน (kW/TR)
ChP = กาลังไฟฟ้ าที่พดั ลมใช้ (kW) / อัตราความร้อนที่ระบายออก (TR)
2.1.3 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
Es = (ดัชนี การใช้พลังงานของหอระบายความร้อนก่อนเปลี่ ยนใบพัด (kW/TR) - ดัชนี การใช้
พลังงานของหอระบายความร้อนหลังเปลี่ ยนใบพัด (kW/TR)) x อัตราความร้อนที่
ระบายออกจากหอระบายความร้อน (TR) x ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี (h/y) x ตัว
2.2. การวิเคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนในการติดตั้งใบพัด (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง (฿/y)
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3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ก่อนเปลี่ ยนใบพัด = ………….. kW
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้า
๐
ก่อนเปลี่ ยน =
………. F
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนเข้า
๐
หลังเปลี่ ยน =
………. F
อัตราการไหลของ
น้ าระบายความร้อน =

กาลังไฟฟ้ าที่ใช้หลังเปลี่ ยนใบพัด = ………….. kW
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนออก
๐
ก่อนเปลี่ ยน
……….F
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนออก
๐
หลังเปลี่ ยน
……….F

……….GPM
รายการ

1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 ตัวประกอบการทางาน
1.4 ราคาใบพัดรวมค่าติดตั้ง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนเข้าก่อนเปลี่ ยนใบพัด

สั ญลักษณ์ หน่ วย
EC
h
OF
CI

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

฿/kWh
3 ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้ า
h/y
3,500 จากการใช้งานจริ ง
%
80 ร้อยละการเปิ ดใช้งาน
฿
25,000

Toi

๐

F

58

การตรวจวัดที่ภาระสูง

2.2 อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนออกก่อนเปลี่ ยนใบพัด TOO

๐

F

48
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2.3 อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนเข้าหลังเปลี่ ยนใบพัด

TNI

๐

F

60

การตรวจวัดที่ภาระสูง

2.4 อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนออกหลังเปลี่ ยนใบพัด
2.5 อัตราการไหลของน้ าระบายความร้อน
2.6 กาลังไฟฟ้ าก่อนเปลี่ ยนใบพัด
2.7 กาลังไฟฟ้ าหลังเปลี่ ยนใบพัด
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 อัตราการระบายความร้อนก่อนเปลี่ ยนใบพัด
TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000
3.2 อัตราการระบายความร้อนหลังเปลี่ ยนใบพัด
อุณหภูมิน้ าเย็น
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000

TNO
FLO
ELO
ELN

๐

F

การตรวจวัดที่ภาระสูง

GPM
kW
kW

50
1,200
400
391

TRO

TR

500.00

TRN

TR

500.00

จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
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รายการ
3.3 ดัชนี การใช้พลังงานก่อนเปลี่ ยนใบพัด
ChPO = ELO / TRO
3.4 ดัชนี การใช้พลังงานหลังเปลี่ ยนใบพัด
ChPN = ELN / TRN
3.5 พลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง
EB = ELO x h x OF
3.6 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงต่อปี
ES = (ChPO - ChPN) x TRO x h x OF
3.7 ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
SC = E S x E C
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล

ChPO kW/TR

0.80

ChPN kW/TR

0.78

EB

kWh/y 1,120,000

ES

kWh/y 28,000

SC

฿/y

84,000

PB

y

0.30

ES
SC
PB

กิโลวัตต์
9.00
400.00
391.00

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

kWh/y 28,000
฿/y 84,000
y
0.30

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
28,000.00
1,120,000.00
1,092,000.00
25,000
0.30

บาท/ปี
84,000.00
3,360,000.00
3,276,000.00
บาท
ปี
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการที่ 2 การลดรอบพัดลมหอระบายความร้ อน
1. หลักการและเหตุผล
อาคารติดตั้งหอระบายความร้อนเพื่อใช้ในการระบายความร้อนของระบบทาน้ าเย็นจานวนทั้งสิ้ น 4 ชุด
ดังนี้
หอระบายความร้ อน
ชุ ดที่

ขนาดพิกดั

ใช้ งานปี ละ

ทาความเย็น

กาลังไฟฟ้า

(TR)

(kW)

(h/y)

1.
2.
3.
4.
ภาระการปรับอากาศของอาคารมีการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาในรอบวันและในแต่ละฤดูกาล แต่หอระบาย
ความร้อนมีการเปิ ดเต็มที่ตลอดเวลา จึงมีแนวคิดที่จะประหยัดพลังงานในพัดลม โดยการติดตั้งอินเวอร์ เตอร์
เพื่อลดรอบพัดลมให้เหมาะสมกับภาระและอุณหภูมิอากาศภายนอก
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิ ค
2.1.1 อัตราความร้อนที่ระบายออกจากหอระบายความร้อน (TR)
TR = 500 x อัตราการไหลของน้ าระบายความร้อน(GPM) x (อุณหภูมิน้ าระบาย ความร้อนที่
เข้าหอระบายความร้อน(oF) - อุณหภูมิน้ ารายความร้อนออกจากหอระบายความร้อน(oF) )
/ 12,000
2.1.2 ดัชนี การใช้พลังงานของหอระบายความร้อน (kW/TR)
ChP = กาลังไฟฟ้ าที่พดั ลมใช้ (kW) / อัตราความร้อนที่ระบายออก (TR)
2.1.3 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
Es = (ดัชนี การใช้พลังงานของหอระบายความร้อนก่อนเปลี่ ยนใบพัด (kW/TR) - ดัชนี การใช้
พลังงานของหอระบายความร้อนหลังเปลี่ ยนใบพัด (kW/TR)) x อัตราความร้อนที่ระบาย
ออกจากหอระบายความร้อน (TR) x ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี (h/y) x ตัวประกอบการ
2.2. การวิเคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนในการติดตั้งใบพัด (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง (฿/y)
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3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ก่อนลดรอบ = ………….. kW
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนเข้า
๐
ก่อนลดรอบ =
………. F
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนเข้า
๐
หลังลดรอบ =
………. F

กาลังไฟฟ้ าที่ใช้หลังลดรอบ = ………….. kW
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนออก
๐
ก่อนลดรอบ = ……….F
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนออก
๐
หลังลดรอบ = ……….F

อัตราการไหลของ
น้ าระบายความร้อน =

GPM

……….
รายการ

1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 ตัวประกอบการทางาน
1.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเวอร์ เตอร์
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนเข้าก่อนลดรอบ

สั ญลักษณ์ หน่ วย
EC
h
OF
CI

ข้ อมูล

฿/kWh
3
h/y
3,500
%
80
฿
25,000

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้ า
จากการใช้งานจริ ง
ภาระการปรับอากาศ
เปลี่ยนแปลงเท่าใด

Toi

๐

F

58

การตรวจวัดที่ภาระเฉลี่ย

2.2 อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนออกก่อนลดรอบ

TOO

๐

F

48

การตรวจวัดที่ภาระเฉลี่ย

2.3 อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนเข้าหลังลดรอบ

TNI

๐

F

60

การตรวจวัดที่ภาระเฉลี่ย

TNO
FLO
ELO
ELN

๐

F

50
1,200
400
391

การตรวจวัดที่ภาระเฉลี่ย

2.4 อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนออกหลังลดรอบ
2.5 อัตราการไหลของน้ าระบายความร้อน
2.6 กาลังไฟฟ้ าก่อนลดรอบ
2.7 กาลังไฟฟ้ าหลังลดรอบ

GPM
kW
kW

จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
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รายการ
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 อัตราการระบายความร้อนก่อนลดรอบ
TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000
3.2 อัตราการระบายความร้อนหลังลดรอบ
อุณหภูมิน้ าเย็น
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000
3.3 ดัชนี การใช้พลังงานก่อนลดรอบ
ChPO = ELO / TRO
3.4 ดัชนี การใช้พลังงานหลังลดรอบ
ChPN = ELN / TRN
3.5 พลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง
EB = ELO x h x OF
3.6 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงต่อปี
ES = (ChPO - ChPN) x TRO x h x OF
3.7 ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
SC = E S x E C
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล

TRO

TR

500.00

TRN

TR

500.00

ChPO

kW/TR

0.80

ChPN

kW/TR

0.78

EB

kWh/y 1,120,000

ES

kWh/y 28,000

SC

฿/y

84,000

PB

y

0.30

ES
SC
PB

กิโลวัตต์
9.00
400.00
391.00

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

kWh/y 28,000
฿/y 84,000
y
0.30

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
28,000.00
1,120,000.00
1,092,000.00
25,000
0.30

บาท/ปี
84,000.00
3,360,000.00
3,276,000.00
บาท
ปี
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มาตรการที่ 3 การเปลี่ยนหอระบายความร้ อนใหม่ ให้ มีประสิ ทธิภาพสู งขึน้
1. หลักการและเหตุผล
อาคารติดตั้งหอระบายความร้อนเพื่อใช้ในการระบายความร้อนของระบบทาน้ าเย็นจานวนทั้งสิ้ น 4 ชุด
ดังนี้
ขนาดพิกัด
อุณหภูมินา้ ระบายความ
ความดันสารทาความเย็น
หอระบาย ทาความเย็น กาลังไฟฟ้า
ร้ อนเข้ าคอนเดนเซอร์
ในคอนเดนเซอร์
(TR)
(kW)
ก่ อน
หลัง
ก่ อน
หลัง
ความร้ อนชุ ดที่
ปรับปรุง ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
1
2
3
4
การที่อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนที่เข้าคอนเดนเซอร์ มีอุณหภูมิสูงขึ้น จะทาให้ความดันสารทาความเย็นใน
คอนเดนเซอร์ สูงขึ้น ส่ งผลให้ความสามารถในการทาความเย็นลดลงและกาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องอัดใช้มากขึ้น
เครื่ องทาน้ าเย็นจะมีค่า kW/TR สู งขึ้น หรื อค่า COP ลดลง โดยทัว่ ไปถ้าอุณหภูมิน้ าระบายความร้อนลดลง 1°F
จะส่ งผลให้ค่า kW/TR ลดลงประมาณ 1-3% จึงมีแนวคิดที่จะลดอุณหภูมิน้ าระบายความร้อนก่อนเข้า
คอนเดนเซอร์ ลง โดยการเปลี่ ยนหอระบายความร้อน ซึ่ งมีอายุการใช้งานมากและประสิ ทธิ ภาพต่าจานวน..........
ชุด จะส่ งผลให้อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนลดลงจาก...........°F เป็ น...........°F
2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิ ค
2.1.1 ความสามารถในการทาความเย็นของเครื่ องทาน้ าเย็น (TR)
o
TR = 500 x อัตราการไหลของน้ าเย็น(GPM) x (อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ อง ( F) - อุณหภูมิน้ า
เย็นออกจากเครื่ อง (oF)) / 12,000
2.1.2 ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องทาน้ าเย็น (kW/TR)
ChP = กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องใช้ (kW) / ความสามารถในการทาความเย็น (TR)
2.1.3 พลังงานไฟฟ้ าของระบบหอระบายความร้อนที่ลดลง
ECT = (กาลังไฟฟ้ าของระบบหอระบายความร้อนก่อนเปลี่ ยน (kW) - กาลังไฟฟ้ าของระบบ
หอระบายความร้อนหลังเปลี่ ยน (kW)) x ชัว่ โมงการใช้งาน (h/y)
2.1.4 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
Es = ((ค่า kW/TR ของเครื่ องทาน้ าเย็นเดิม - ค่า kW/TR ของเครื่ องทาน้ าเย็นใหม่) x
ความสามารถในการทาความเย็นเดิม(TR) x ชัว่ โมงการใช้งาน (h/y) x ตัวประกอบการ
ใช้งาน) + พลังงานไฟฟ้ าของระบบหอระบายความร้อนที่ลดลง (kWh/y)

56-80
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2.2 การวิเคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ ยนหอระบายความร้อนใหม่ (฿)/ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง (฿/y)
3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กาลังไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง = …….kW

หอระบายความ

กาลังไฟฟ้ าหลังปรับปรุ ง =……. kW
๐
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนก่อนปรับปรุ ง =………. F
๐
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนหลังปรับปรุ ง =………. F

เครื่องทานา้ เย็น

อุณหภูมิน้ าเย็นออกก่อนปรับปรุ ง
๐
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าก่อนปรับปรุ งหอระบายความร้อน
หอระบายความร้อน = ………. F
๐
=
………. F
อุณหภูมิน้ าเย็นออกหลังปรับปรุ ง
๐
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าหลังปรับปรุ งหอระบายความร้อน
หอระบายความร้อน = ………. F
๐
=
………. F
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้เดิม = …………… kW
อัตราการไหลของน้ าเย็น =
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้หลังลดอุณหภูมิ
……….GPM
น้ าระบายความร้อน = …………… kW
รายการ
สั ญลักษณ์ หน่ วย
ข้ อมูล
ทีม่ าของข้ อมูล
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
EC
1.1 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
฿/kWh
3.00
ค่าไฟฟ้ า
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
h
h/y
3,500.00 การใช้งานจริ ง
1.3 ตัวประกอบการทางาน
OF
%
80.00 ภาระการปรับอากาศ
CI
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ ยนหอระบายความร้อน
฿
25,000.00
2. ข้ อมูลตรวจวัด
๐
F
2.1 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าก่อนเปลี่ ยนหอระบายความร้อน TOi
99.00 ตรวจวัดที่ภาระสูง
๐
F
2.2 อุณหภูมิน้ าเย็นออกก่อนเปลี่ ยนหอระบายความร้อน TOO
89.00 ตรวจวัดที่ภาระสูง
2.3 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าหลังเปลี่ ยนหอระบายความร้อน
2.4 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าหลังเปลี่ ยนหอระบายความร้อน
2.5 อัตราการไหลของน้ าเย็น
2.6 กาลังไฟฟ้ าของเครื่ องทาความเย็นก่อนเปลี่ ยน
หอระบายความร้อน
2.7 กาลังไฟฟ้ าของเครื่ องทาความเย็นหลังอุณหภูมิ
น้ าระบายความร้อนลด

TNI

๐

F

TNO
FLO
ELO

๐

F

GPM
kW

86.00 ตรวจวัดที่ภาระสูง
1,600.00 จากการตรวจวัด
395.00 จากการตรวจวัด

ELN

kW

385.00

97.00

ตรวจวัดที่ภาระสูง

จากการตรวจวัด
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รายการ
2.8 กาลังไฟฟ้ าของหอระบายความร้อนเดิม
2.9 กาลังไฟฟ้ าของหอระบายความร้อนใหม่
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทาความเย็นเดิม
TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000
3.2 ความสามารถในการทาความเย็นหลัง
เปลี่ ยนหอระบายความร้อน
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000
3.3 ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องทาน้ าเย็นก่อนเปลี่ ยน
หอระบายความร้อน
ChPO = ELO / TRO
3.4 ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องทาน้ าเย็นหลังเปลี่ ยน
หอระบายความร้อน
ChPN = ELN / TRN
3.5 พลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง
EB= (ELO x OF x h ) + (ECTO x h)
3.6 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงต่อปี
ES = [((ChPO - ChPN) x TRO x OF)
+ (ECTO - ECTN)] x h
3.7 ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
SC = E S x E C
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย
ECTO
kW
ECTN
kW

ข้ อมูล
12.00
13.50

TRO

TR

666.67

TRN

TR

733.33

ChPO

kW/TR

0.59

ChPN

kW/TR

0.53

EB

kWh/y 1,148,000.00

ES

kWh/y 106,750.56

SC

฿/y

320,251.68

PB

y

0.08

ES
SC
PB

ทีม่ าของข้ อมูล
จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด

kWh/y 106,750.56
฿/y 320,251.68
y
0.08
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เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

กิโลวัตต์
8.50
407.00
398.50

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
106,750.56
1,148,000.00
1,041,249.44
25,000
0.08

บาท/ปี
320,251.68
3,444,000.00
3,123,748.32
บาท
ปี
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5.2.4 พัดลมและอืน่ ๆ

มาตรการที่ 1 การปรับความเร็วรอบของพัดลม
1. หลักการและเหตุผล
อาคารแห่งหนึ่ งติดตั้งพัดลมใช้ในการส่ งจ่ายลมจานวน 1 ตัว ขนาดพิกดั 5 HP (3.7 kW) เส้น
ผ่านศูนย์กลางใบพัดพัดลม 20 นิ้ว ความเร็ วรอบของพัดลม 1,250 rpm อัตราการไหล 35 ลบ.ม.ต่อนาที
เฮด 15 นิ้วน้ าใช้งาน 10 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี อัตราค่าไฟฟ้ า 3 บาทต่อหน่วย ทางอาคาร
ต้องการ ลดอัตราการไหลลง เหลือ 30 ลบ.ม.ต่อนาทีโดยวิธีการลดความเร็ วรอบลง เพื่อให้เกิดการ
ประหยัดพลังงาน

รู ปพัดลมที่จะปรับลดรอบ

รู ปอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบ

2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ความเร็ วรอบของพัดลมที่ปรับลด ความเร็
= วรอบก่อนปรับลด x ( อัตราการไหลของอากาศ
หลังปรับลด / อัตราการไหลของอากาศก่อนปรับลด)
2.1.2 กาลังของพัดลมหลังลดรอบ
=
(ความเร็
วรอบหลังปรับลด /ความเร็ วรอบก่อนปรับลด)3
x กาลังของพัดลมก่อนปรับลด
2.2. สมการทีใ่ ช้ วเิ คราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนที่ใช้ (฿) / ค่าพลังงานที่ลดลง (฿/y)
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3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กาลังของพัดลมก่อนปรับปรุ ง
kW
เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดก่อนปรับ

นิ้ว

ความเร็ วรอบก่อนปรับ

RPM

เฮดพัดลมก่อนปรับ

นิ้วน้ า

อัตราการไหลของของไหลก่อนปรับปรุ ง

m3/min

อัตราการไหลหลังปรับ

m3/min

รายการ
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ค่าไฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี

สั ญลักษณ์
EC
hr

1.3 อัตราการไหลของอากาศหลังปรับ
1.4 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดก่อนปรับ
1.5 ความเร็ วรอบของพัดลมก่อนปรับ
1.6 เฮดของพัดลมก่อน
1.7 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กาลังของพัดลมก่อนปรับลด

Q2
D1
N1
H1
CI

2.2 อัตราการไหลของอากาศก่อนปรับปรุ ง
3.การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความเร็ วรอบหลังลดความเร็ วรอบ
´Q 2 ´
´N 1
N2 = ´
´Q ´
´
´1´

3.2 เฮดของพัดลมหลังลดความเร็ วรอบ
2
´N 2 ´
H 2 = ´ ´´H1
´N 1 ´

P1

หน่ วย

ข้ อมูล

บาท/kWh 3.00
hr/y
3,000.00
m3/min
30.00
นิ้ว
20.00
rpm
1,250.00
นิ้วน้ า
15.00
บาท 20,000.00

แหล่ งทีม่ า
ใบแจ้งหนี้ ค่าไฟ
การใช้งานจริ ง
การใช้งานจริ ง
ข้อมูลของพัดลม
ข้อมูลของพัดลม
ข้อมูลของพัดลม
จากการประเมิน

3.70

จากการตรวจวัด

Q1

kW
m3/min

35.00

จากการตรวจวัด

N2

rpm

1,071.43

H2

นิ้วน้ า

11.02
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รายการ
3.3 กาลังของพัดลมหลังลดความเร็ วรอบ
´N 2 ´
P 2 = ´ ´´P1
´N1 ´
3

3.4 พลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง
E B = P 1 x hr
3.5 พลังงานไฟฟ้ าลดลงต่อปี
ES = ( P1 - P2 ) X hr
3.6 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
SC= ( ES x EC )
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์

หน่ วย

ข้ อมูล

P2

kW

2.33

EB

kWh/y

11,100.00

ES

kWh/y

4,110.00

SC

บาท/ปี

12,330.00

PB

y

1.62

ES
SC

kWh/y
บาท/ปี
y

4,110.00
12,330.00
1.62

PB

กิโลวัตต์
1.37
3.70
2.33

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
4,110.00
11,100.00
6,990.00
20,000
1.62

แหล่ งทีม่ า

บาท/ปี
12,330.00
33,300.00
20,970.00
บาท
ปี
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มาตรการที่ 2 การใช้ มอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู ง
1. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั ผูผ้ ลิตมอเตอร์ ได้ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์ ให้สูงขึ้นโดยปรับปรุ งขดลวดแกนเหล็ก
และช่องว่างอากาศทาให้เกิดมอเตอร์ มาตรฐานใหม่ที่เรี ยกว่ามอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู ง มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งกว่ามอเตอร์ ธรรมดา 2-5% และมีราคาสู งกว่ามอเตอร์ ธรรมดาประมาณ 25-30 % โดยมอเตอร์ ของ
AHU ที่ตอ้ งการเปลี่ ยนขนาด 15 kW ใช้งาน 24 ชัว่ โมง/วัน 300 วัน/ปี ประสิ ทธิ ภาพ 75% เปลี่ ยนเป็ น
มอเตอร์ ใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพ 80%

รูปมอเตอร์เดิมก่อนเปลี่ยน

รูปมอเตอร์ใหม่หลังเปลี่ยน

2. สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ วเิ คราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 กาลังไฟฟ้ าที่ลดลงต่อปี (kWh/y)= ก=าลังไฟฟ้ าที่มอเตอร์ เดิมใช้ (kW) x
(1-(ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ เดิม / ประสิ ทธิ ภาพ
ของมอเตอร์ ใหม่)) x ชัว่ โมงการใช้งานมอเตอร์ ต่อปี
(h/y)
2.2 สมการทีใ่ ช้ วเิ คราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนเปลี่ ยนมอเตอร์ (฿) / ด้านพลังงานไฟฟ้ าลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
กาลังไฟฟ้ าเฉลี่ ยของมอเตอร์ เดิม
…..…..…..…kW
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ เดิม ณ จุดใช้งานจากกราฟ ………….. %
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สั ญลักษณ์ หน่ วย

1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ชัว่ โมงการทางานต่อวัน
1.2 วันทางานต่อปี
1.3 ขนาดมอเตอร์ เดิม
1.4 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ย
1.5 ราคารวมค่าติดตั้งของมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู ง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กาลังไฟฟ้ าเฉลี่ ยของมอเตอร์ เดิม
2.2 ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ เดิม
ณ จุดใช้งานจากกราฟ
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 เลือกขนาดมอเตอร์ ตวั ใหม่
3.2 กาลังทางกลเดิม
Pm = kW x( h1/100)
3.3 ประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์ ใหม่ ณ จุดใช้งาน
จากกราฟเมื่อจ่ายภาระ kW
3.4 พลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง
EB = kW x h x d
3.5 พลังงานไฟฟ้ าที่ประหยัดได้
ESAVE = kW x (1-( h1/100)/( h2/100))
xhxd
3.6 ค่าไฟฟ้ าที่สามารถประหยัดได้
BS = ESAVE x CE
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = C/BS

ข้ อมูล

h
d
p
CE
C

h/d
d/y
kW
฿/kWh
฿

24.00
300.00
15.00
3.00
60,000.00

kW

kW

13.00

h1

%

75.00

Q

kW

15.00

Pm

kW

9.75

h2

%

80.00

EB

kWh/y

93,600.00

ESAVE

kWh/y

5,850.00

BS

฿

17,550.00

PB

y

3.42

แหล่ งทีม่ า
ของข้ อมูล
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย
ES
SC
PB

กิโลวัตต์
0.81
13.00
12.19

kWh/y
฿/y
y

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ า
ของข้ อมูล

5,850.00
17,550.00
3.42

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
5,850.00
93,600.00
87,750.00
60,000
3.42

บาท/ปี
17,550.00
280,800.00
263,250.00
บาท
ปี
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการที่ 3 การลดพืน้ ที่ปรับอากาศ
1. หลักการและเหตุผล
พื้นที่ปรับอากาศจะรับภาระความร้อนสองส่ วน คือ ภาระความร้อนจากภายใน (Internal Load) ซึ่ งเกิด
จากคนและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่างๆ ส่ วนที่สองภาระจากภายนอก (External Load) ซึ่ งเกิดจากความร้อน
จากดวงอาทิตย์ และอากาศภายนอกที่รั่วเข้าห้องปรับอากาศ ดังนั้นพื้นที่ปรับอากาศบางพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้
งานหรื อใช้งานน้อยก็จะเป็ นภาระของระบบปรับอากาศด้วย จึงมีแนวคิดที่จะกั้นห้องปรับอากาศเพื่อลด
ภาระการปรับอากาศ

รู ปพื้นที่ปรับอากาศก่อนกั้น

รู ปพื้นที่ปรับอากาศหลังกั้น

2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ร้อยละของพื้นที่ปรับอากาศที่ลดลง (%)
RA = (พื้นที่ปรับอากาศที่ลดลง (m2) / พื้นที่ปรับอากาศเดิม (m2)) x 100
2.1.2 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง (kWh/y)
ES = (ร้อยละของพื้นที่ปรับอากาศที่ลดลง / 100) x ตันทาความเย็นรวมที่
เครื่ องปรับอากาศทาได้ (TR) x ค่า kW/TR ของระบบปรับอากาศ x ชัว่ โมงการเปิ ด
ใช้งาน (h/y) x ตัวประกอบการทางาน
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการกั้นห้อง (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง (฿/y)
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

3. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
พื้นที่ปรับอากาศเดิม =…………..m
m2 พื้นที2่ปรับอากาศที่ลดลง =…………..m2

รายการ
สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
EC ฿/kWh
1.1 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
จากใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้ า
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
h
h/y
จากการใช้งานจริ ง
1.3 ค่า kW/TR ของระบบปรับอากาศ
ChP kW/TR
จากการตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพ
ของเครื่ องปรับอากาศทั้งหมด
1.4 ตันทาความเย็นรวมที่
TR
TR
จากการตรวจวัดความสามารถการ
เครื่ องปรับอากาศทาได้
ทาความเย็นของเครื่ องปรับอากาศ
1.5 ตัวประกอบการทางาน
OF
%
ประเมินจากการทางานของ
ของเครื่ องปรับอากาศ
คอมเพรสเซอร์ ถา้ เดินตลอดเวลา
1.6 ค่าใช้จ่ายในการกั้นห้อง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 พื้นที่ปรับอากาศเดิม

CI

฿

AO

m2

ใช้ตลับเมตรวัดพื้นที่

2.2 พื้นที่ปรับอากาศที่ลดลง

AR

m2

ใช้ตลับเมตรวัดพื้นที่
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ
สั ญลักษณ์
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ร้อยละพื้นที่หอ้ งปรับอากาศที่ลดลง RA
RA = (AR / AO) x 100
EB
3.2 พลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง
EB = TR x ChP x h x OF
ES
3.3 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงต่อ
ปี จากการกั้นห้อง
ES = (RA/100) x TR x ChP
x h x OF
SC
3.4 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
SC = E S x E C
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากกการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

ES
SC
PB

หน่ วย ข้ อมูล
%

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

0.00

kWh/y 0.00
kWh/y 0.00

฿/y

0.00

y

0.00

kWh/y 0.00
฿/y 0.00
y
0.00

กิโลวัตต์
0.00
0.00
0.00

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
0.00
0.00
0.00
0
0.00

บาท/ปี
0.00
0.00
0.00
บาท
ปี
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการที่ 4 การลดอากาศร้ อนจากภายนอกรั่วเข้ าห้ องปรับอากาศ
1. หลักการและเหตุผล
อากาศภายนอกมีอุณหภูมิและความชื้ นสู งกว่าอากาศภายใน ดังนั้นถ้าห้องปรับอากาศมีรอยรั่ว
บริ เวณขอบประตูหน้าต่าง อากาศร้อนจากภายนอกจะเข้าสู่ หอ้ งปรับอากาศ ส่ งผลให้ภาระการปรับอากาศ
สู งขึ้น โดยทัว่ ไปขอบประตูหน้าต่างจะมีอากาศรั่วประมาณ0.5 ลูกบาศก์ฟตุ ต่อนาทีต่อความยาวของกรอบ
หน้าต่างหรื อประตู และอากาศเข้าขณะเปิ ดประตูบานสวิงประมาณ900 ลูกบาศก์ฟตุ ต่อคน ดังนั้นจึงมี
แนวคิดที่จะซ่ อมรู รั่วตามขอบประตูหน้าต่าง โดยคาดว่าจะลดการรั่วไหลของอากาศได้ประมาณ..........%

รู ปช่องเปิ ดต่างๆ ตามขอบประตูหน้าต่าง

รู ปช่องเปิ ดต่างๆ ที่มีการซ่อมแล้ว

2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 อัตราอากาศรั่วผ่านขอบประตูหน้าต่าง (CFM)
QL = 0.5 x ความยาวช่องขอบประตูหน้าต่างทั้งหมด (Ft)
2.1.2 อัตราการสิ้ นเปลืองพลังงานความร้อน (TR)
QC = 4.5 x อัตราอากาศรั่วผ่านขอบประตูหน้าต่าง (CFM) x (เอนธาลปี อากาศภายนอก (Btu/Ib)
- เอนธาลปี อากาศภายใน (Btu/Ib)) / 12,000
2.1.3 พลังงานไฟฟ้ าที่ระบบปรับอากาศสิ้ นเปลือง (kWh/y)
EL = ค่า kW/TR ของระบบปรับอากาศ x อัตราการสิ้ นเปลืองพลังงานความร้อน (TR) x
ชัว่ โมงการใช้งานพื้นที่ปรับอากาศ (h)
2.1.4 พลังงานไฟฟ้ าที่ประหยัดได้
ES = พลังงานไฟฟ้ าที่ระบบปรับอากาศสิ้ นเปลือง x ร้อยละอากาศรั่วที่ลดลง (%) / 100
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการซ่ อมรู รั่ว (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง (฿/y)
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

3. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
อุณหภูมิอากาศภายนอก =………..OC
ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศภายนอก
=………%RH

อุณหภูมิอากาศภายใน =………..OC
ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศภายใน =………%RH
ความยาวขอบประตูหน้าต่างที่รั่ว =…………Ft
รายการ
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ค่า kW/TR ของระบบปรับอากาศ

สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล
ChP

kW/TR

1.2 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
1.3 ชัว่ โมงการใช้งานพื้นที่ปรับอากาศ
1.4 เอนธาลปี อากาศภายนอก

EC
h
ho

฿/kWh
h/y
Btu/Ib

1.5 เอนธาลปี อากาศภายใน

hi

Btu/Ib

1.6 ค่าใช้จ่ายในการซ่ อมรู รั่ว

CI

฿

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
จากการตรวจวัดและวิเคราะห์
เครื่ องปรับอากาศที่ใช้
ใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้ าของโรงงาน
ชัว่ โมงเปิ ดใช้งานจริ งของพัดลม
นาค่าอุณหภูมิและความชื้ อสัมพัทธ์
อากาศภายนอกไปดูในตารางที…
่ .
นาค่าอุณหภูมิและความชื้ อสัมพัทธ์
อากาศภายในไปดูในตารางที…
่
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 ความยาวช่องขอบประตู
หน้าต่างทั้งหมด
2.2 อุณหภูมิอากาศภายนอก
2.3 ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศภายนอก

สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล
L

ft

ผลรวมของความยาวช่อง
ขอบประตูหน้าต่างทั้งหมด
ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศภายนอก
ตรวจวัดความชื้ นสัมพัทธ์อากาศ
ภายนอก
ตรวจวัดอุณหภูมิอากาศภายใน
ตรวจวัดความชื้ นสัมพัทธ์อากาศ
ภายใน
ข้อมูลการใช้งานจริ ง

TO
RHO

O

2.4 อุณหภูมิอากาศภายใน
2.5 ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศภายใน

Ti
RHi

O

2.6 ร้อยละอากาศรัว่ ที่ลดลง
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 อัตราอากาศรั่วผ่านขอบ
หน้าต่างและประตู
QL = 0.5 x L
3.2 อัตราการสิ้ นเปลืองพลังงาน
QC = (4.5 x QL x (ho - hi)) / 12,000
3.3 พลังงานไฟฟ้ าที่ระบบปรับ
อากาศสิ้ นเปลืองต่อปี
EL = ChP x QC x h
3.4 พลังงานไฟฟ้ าที่ประหยัด
ได้เมื่ออากาศรั่วลดลง
ES = EL x Rd / 100

Rd

%

QL

CFM

0.00

QC

TR

0.00

EL

kWh/y

0.00

ES

kWh/y

0.00

3.5 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง

SC

฿/y

0.00

PB

y

0.00

SC = E S x E C
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

C

%
C
%
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากกการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล
ES
SC
PB

kWh/y
฿/y
y

กิโลวัตต์
0.00
0.00
0.00

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

0.00
0.00
0.00

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
0.00
0.00
0.00
0
0.00

บาท/ปี
0.00
0.00
0.00
บาท
ปี
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการที่ 5 การลดการนาอากาศภายนอกเข้ าหรือลดการดูดอากาศภายในทิง้
1. หลักการและเหตุผล
การนาอากาศภายนอกเข้า (Out door air) หรื อการดูดอากาศภายในทิ้ง (Exhaust air)
นอกจากจะสิ้ นเปลืองพลังงานที่พดั ลมใช้แล้วยังเป็ นการสิ้ นเปลืองพลังงานในการปรับอากาศด้วย
เนื่ องจากอากาศภายนอกจะมีอุณหภูมิและความชื้ นสู งกว่าอากาศภายใน เมื่อเข้ามาในห้องปรับ
อากาศแล้วเครื่ องปรับอากาศจะต้องลดอุณหภูมิและความชื้ นให้ได้ตามต้องการ จึงมีแนวคิดที่จะ
ลดเวลาการทางานของพัดลมระบายอากาศลงจากการเปิ ด 100 % เป็ น การเปิ ดประมาณ 50 %

รู ปพัดลมระบายอากาศขณะเปิ ดใช้งาน

รู ปพัดลมระบายอากาศขณะปิ ด

2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 อัตราการสิ้ นเปลืองพลังงานความร้อน (TR)
TR = 4.5 x อัตราการไหลของลมที่ดูดหรื อเป่ า(CFM) x (เอนธาลปี ของอากาศ
ภายนอก (Btu/lb)- เอนธาลปี ของอากาศภายใน(Btu/lb)) / 12,000
2.1.2 พลังงานไฟฟ้ าที่สิ้นเปลืองในระบบปรับอากาศ (kWh/y)
EL = ค่า kW/TR ของระบบปรับอากาศ x อัตราการสิ้ นเปลืองพลังงานความร้อน
(TR) x ชัว่ โมงการเปิ ดใช้งานพัดลม (h/y)
2.1.3 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง (kWh/y)
ES = พลังงานไฟฟ้ าที่สิ้นเปลืองในระบบปรับอากาศ (kWh/y) x ร้อยละการลด
การเปิ ดพัดลมระบายอากาศ (%)/100
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง (฿/y)
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
ห้องปรับอากาศ
อุณหภูมิอากาศภายใน =…………. oF
ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศภายใน =…….%RH
อุณหภูมิภายนอก =……….. oF
ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศภายนอก =…….%RH

พื้นที่ =…………Ft2

หัวจ่ายหรื อหน้ากากลม

ความเร็ วลมเฉลี่ ย =……… Ft/min
รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล

1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ค่า kW/TR ของระบบปรับอากาศ

ChP

kW/TR

1.2 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
1.3 ชัว่ โมงการใช้งานพัดลมดูดหรื อเป่ าต่อปี
1.4 เอนธาลปี อากาศภายนอก

EC
h
hO

฿/kWh
h/y
Btu/lb

1.5 เอนธาลปี อากาศภายใน

hi

Btu/lb

1.6 ค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิอากาศภายนอก

CI

฿

TO

o

C

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
จากการตรวจวัดและ
วิเคราะห์ระบบปรับอากาศ
จากใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้ า
จากการใช้งานจริ ง
นาค่าอุณหภูมิและ
ความชื้ นของอากาศภาย
นอกไปดูในไซโครเมตริ ก
ชาร์ ท
นาค่าอุณหภูมิและ
ความชื้ นของอากาศภาย
ในไปดูในไซโครเมตริ ก
ชาร์ ท
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด
ตรวจวัดอุณหภูมิ
อากาศภายนอก
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ
2.2 ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศภายนอก
2.3 อุณหภูมิอากาศภายใน
2.4 ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศภายใน
2.5 ร้อยละการลดการเปิ ดพัดลมระบายอากาศ
2.6 ความเร็ วลมเฉลี่ ยที่ผ่านหัวจ่ายหรื อหน้ากาก
2.7 พื้นที่หน้าตัดของจุดที่วดั ความเร็ วลม
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 อัตราการไหลของลมที่ดูดหรื อเป่ า
F = VAV x A
3.2 อัตราการสื้ นเปลืองพลังงานความร้อน
Qi = (4.5 x CFM x (hO - hi)) / 12,000
3.3 พลังงานไฟฟ้ าที่ระบบปรับอากาศ
สิ้ นเปลืองต่อปี
EL = ChP x Qi x h
3.4 พลังงานไฟฟ้ าที่ประหยัดได้เมื่อ
ลดการเปิ ดพัดลมระบายอากาศ
ES = EL x Rd /100
3.5 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
SC = E S x E C
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC

สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
RHO
%
ตรวจวัดความชื้ น
Ti
RHi

C

สัมพัทธ์อากาศภายนอก
ตรวจวัดอุณหภูมิ

%

อากาศภายใน
ตรวจวัดความชื้ น

o

สัมพัทธ์อากาศภายใน
ข้อมูลการใช้งานจริ ง
ตรวจวัดความเร็ ว
จานวนหลายจุด
วัดพื้นที่กว้าง x ยาว
แล้วคูณ 0.9

Rd
VAV

%
FPM

A

Ft2

F

CFM

0.00

Qi

TR

0.00

EL

kWh/y

0.00

ES

kWh/y

0.00

SC

฿/y

0.00

PB

y

0.00
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล
ES
SC
PB

กิโลวัตต์
0.00
0.00
0.00

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

kWh/y 0.00
฿/y 0.00
y
0.00

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
0.00
0.00
0.00
0
0.00

บาท/ปี
0.00
0.00
0.00
บาท
ปี
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการ 6 การเพิม่ อุณหภูมิในพืน้ ที่ปรับอากาศให้ สูงขึน้
1. หลักการและเหตุผล
เครื่ องปรับอากาศโดยทัว่ ไปจะมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้ นให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ดังนั้นถ้าปรับตั้งอุหภูมิหรื อความชื้ นต่ากว่ามาตรฐานจะส่ งผลให้เครื่ องปรับอากาศต้องทางานมากขึ้น
เนื่ องจากจะต้องนาความร้อนออกจากพื้นที่ปรับอากาศมากขึ้น ทัว่ ไปการปรับอากาศเพื่อความสุ ขสบาย
ของคนจะควบคุมอุณหภูมิอยูท่ ี่ 25-26 OC และความชื้ นสัมพัทธ์อยูท่ ี่ 50 - 60 %RH จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่ม
อุณหภูมิในพื้นที่ปรับอากาศจากเดิมอุณหภูมิ ...........OC เป็ นอุณหภูมิ .............OC

รู ปอุณหภูมิในพื้นที่ปรับอากาศเดิม

รู ปอุณหภูมิในพื้นที่ปรับอากาศใหม่

2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ภาระความเย็นเดิมในการปรับอากาศ (Btu/lb)
QO = เอนธาลปี อากาศภายนอก (Btu/lb) - เอนธาลปี อากาศภายในเดิม (Btu/lb)
2.1.2 ภาระความเย็นใหม่ในการปรับอากาศหลังจากการเพิ่มอุณหภูมิ (Btu/lb)
QN = เอนธาลปี อากาศภายนอก (Btu/lb) - เอนธาลปี อากาศภายในใหม่ (Btu/lb)
2.1.3 ร้อยละของภาระความเย็นลดลง (%)
PS = (ภาระความเย็นเดิมในการปรับอากาศ (Btu/lb) - ภาระความเย็นใหม่ใน
การปรับอากาศ (Btu/lb)) x 100 / ภาระความเย็นเดิมในการปรับอากาศ
2.1.4 พลัง(Btu/lb)
งานไฟฟ้ าลดลง (kWh/y)
ES = กาลังไฟฟ้ ารวมของเครื่ องปรับอากาศ (kW) x (ร้อยละของภาระความเย็นลดลง (%) /
100) x ชัว่ โมงการใช้งาน (h/y) x แฟคเตอร์ การทางานของเครื่ องปรับอากาศ x (แฟค
เตอร์ การใช้งานของระบบปรับอากาศ (%) / 100)
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง (฿/y)
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้ อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
อุณหภูมิอากาศภายนอก =………. OC
กาลังไฟฟ้ าของครื่ องปรับอากาศ =…………..kW
ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศภายนอก=………..%RH

อุณหภูมิอากาศภายในเดิม =………. OC
ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศภายในเดิม =………..%RH
รายการ
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ชัว่ โมงการใช้งาน
1.2 แฟคเตอร์ การทางานของเครื่ องปรับอากาศ
1.3 แฟคเตอร์ การใช้งานของห้อง
ปรับอากาศ(Used Factor)
1.4 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
1.5 เอนธาลปี อากาศภายในบริ เวณปรับอากาศ
ก่อนเพิ่มอุณหภูมิ

สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล
h
OF
US

h/y
%

EC
h1

฿/kWh
Btu/lb

1.6 เอนธาลปี อากาศภายนอกอาคาร

h2

Btu/lb

1.7 อุณหภูมิอากาศภายในอาคารที่ปรับเพิ่มขึ้น
1.8 เอนธาลปี อากาศภายในอาคาร

T3
h3

จากการใช้งานจริ ง

จากใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้ า
นาค่าอุณหภูมิและ
ความชื้ นของอากาศ
ไปดูในตารางที่ ...….
นาค่าอุณหภูมิและ
ความชื้ นของอากาศ
ไปดูในตารางที่ …...

o

C

Btu/lb

หลังเพิ่มอุณหภูมิเป็ น………..OC
1.9 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

นาค่าอุณหภูมิและ
ความชื้ นของอากาศ
ไปดูในตารางที่ .…..

CI

฿
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บทที่ 5 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

รายการ
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กาลังไฟฟ้ ารวมของเครื่ องปรับอากาศ
2.2 อุณหภูมิอากาศภายในบริ เวณ
ปรับอากาศก่อนเพิ่มอุณหภูมิ
2.3 ความชื้ นสัมพัทธ์ของอากาศภายในอาคาร
2.4 อุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร
2.5 ความชื้ นสัมพัทธ์อากาศภายนอกอาคาร

สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล
P
T1
RH1
T2
RH2

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

kW
o
C

ตรวจวัดกาลังไฟฟ้ ารวม
ตรวจวัดอุณหภูมิ

%

อากาศภายใน
ตรวจวัดความชื้ น

C

สัมพัทธ์อากาศภายใน
ตรวจวัดอุณหภูมิ

%

อากาศภายนอก
ตรวจวัดความชื้ น

o

สัมพัทธ์อากาศภายนอก
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ภาระความเย็นเดิมในห้องปรับอากาศ
QO = h2 - h1
3.2 ภาระความเย็นใหม่ในการปรับอากาศหลัง
จากเพิ่มอุณหภูมิภายในอาคารเป็ น …OC
QN = h2 - h3
3.3 ภาระการทาความเย็นลดลง
QS = QO - QN
3.4 ร้อยละของภาระความเย็นที่ลดลง
PS = (QS x 100) / QO
3.5 พลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ ง
EB = P x h x US
3.6 พลังงานไฟฟ้ าลดลง
ES = P x (PS / 100) x h x OF x (US/100)
3.7 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
SC = E S x E C
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC

QO

Btu/lb

0.00

QN

Btu/lb

0.00

QS

Btu/lb

0.00

PS

%

0.00

ES

kWh/y

0.00

ES

kWh/y

0.00

SC

฿/y

0.00

PB

y

0.00
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รายการ
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการ
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล
ES
SC
PB

กิโลวัตต์
0.00
0.00
0.00

kWh/y
฿/y
y

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

0.00
0.00
0.00

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
0.00
0.00
0.00
0
0.00

บาท/ปี
0.00
0.00
0.00
บาท
ปี
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บทที่ 6
เครื่องมือวัด
6.1 ความรู้ เกีย่ วกับการวัด
6.1.1 ความสาคัญของการวัด
ประโยชน์ที่ได้จากการวัดมีหลายประการดังนี้
6.1.1.1 เพื่ออ่าน และบันทึกค่าที่สาคัญในระบบสาหรับการใช้งาน การบารุ งรักษา และการซ่อมแซม
ต่างๆ
6.1.1.2 เพื่อนาค่าที่อ่านได้มาวิเคราะห์การใ ช้พลังงาน และปรับปรุ งเพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
6.1.1.3 เพื่อแสดงให้รู้วา่ ระบบกาลังทางาน
6.1.1.4 เพื่อป้ องกันอันตรายจากการใช้งานอุปกรณ์ และความเสี ยหายของอุปกรณ์
6.1.1.5 เพื่อความสะอาดในการทางาน
6.1.1.6 เพื่อการพาณิ ชยกรรม และการประกอบธุ รกิจ
6.1.1.7 เพื่อปรับแต่งระบบให้ใช้พลังงานหรื อทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.1.1.8 เพื่อความสะดวกในการใช้งานของระบบ และอุปกรณ์
6.1.2 หน่ วยการวัด
ปั จจุบนั หน่วยของการวัดของทางราชการจะใช้หน่วยสากล SI (International Standard) ซึ่ งมีหน่วยต่า งๆ
ดังนี้
มวล
m
กิโลกรัม, kg
แรง
F
นิวตัน, N
F = ma
อัตราเร่ ง
a
เมตร / วินาที 2, m/s2
พื้นที่
A
ตารางเมตร, m2
ความดัน
P
นิวตัน / ตารางเมตร, Pa
ปริ มาตร
V
ลูกบาศก์เมตร, m3
m=V
ความหนาแน่น 
กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร, kg/m3
น้ าหนักจาเพาะ 
นิวตัน / ลูกบาศก์เมตร, N/m3
ความถ่วงจาเพาะ s
ระยะทาง
L
เมตร, m
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เวลา
ความเร็ ว
อัตราการไหล
งาน
กาลังงาน
ความเร็ วเชิงมุม
ความเร็ วรอบ
อัตราความร้อน
ประสิ ทธิภาพ

t
v
Q
W
P

N
q

วินาที, s
เมตร / วินาที, m/s
ลูกบาศก์เมตร / วินาที, m3/s
นิวตัน เมตร/ N.m
นิวตัน เมตร/ วินาที, W
เรเดียน / วินาที, s-1
รอบ / วินาที, rps
จูล / วินาที, W



Q = vA
W = FL
P = Fv = 
 = 2 N
q=
Po =  Pi

6.1.3 คุณสมบัติของเครื่องมือวัด
เครื่ องมือวัดมีคุณสมบัติที่สาคัญทั้งทางสแตติก (Static) และทางไดนามิกส์ (Dynamic) ดังนี้
6.1.3.1 ทางสแตติก (Static)
1) ความถูกต้อง (Accuracy) นิยมบอกเป็ นค่าความผิดพลาดของค่าวัดที่ต่างจากค่าจริ งอาจบอกเป็ น
เปอร์เซ็นต์ (±1%) ของช่วงวัด (Span หรื อ Full-scale Reading) หรื อบอกเป็ นค่าของหน่วยวัดเช่น ±1C
2) ช่วงวัด (Range or Span) เป็ นช่วงระหว่างค่าสู งสุ ดและค่าต่าสุ ดที่เครื่ องมือวัดอ่านได้
3) ความไว (Sensitivity) เป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลง output ต่อการเปลี่ยนแปลง input มีหน่วยเป็ น
output ต่อ input เช่น 10 mV/C
4) รี โซลูชนั่ (Resolution) เป็ นการเปลี่ยนแปลงอินพุทที่นอ้ ยที่สุดที่เครื่ องมือวัดสามารถ อ่านค่าได้หรื อ
เป็ นค่าสเกลเล็กที่สุดของเครื่ องมือวัดมีหน่วยเป็ นหน่วยของอินพุทเช่น 0.2C
5) รี พีทตะบิริต้ ี (Repeatability) เป็ นค่าที่บอกถึงการกระจายของค่าที่วดั ได้แต่ละครั้งเมื่อมีอินพุทเท่า
เดิมอาจบอกเป็ นเปอร์เซ็นต์ (±1%) ของช่วงวัด
6) ความเป็ นเส้นตรง (Linearity) เป็ นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่าง output กับ input นิยมบอกเป็ น
ค่าไม่เป็ นเชิงเส้น (Nonlinearity) มีหน่วยเป็ นเปอร์ เซ็นต์ (±1%) ของช่วงวัด
6.1.3.2 ทางไดนามิก (Dynamic)
ค่าเวลาคงที่ (Time Constant) เป็ นเวลาที่เครื่ องมือวัดใช้ในการอ่านเมื่อ output ถึง 62.5% ของค่าสู งสุ ดที่
ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่ออินพุทเป็ นรู ปขั้นบันได (Step Function)
ตัวอย่างคุณสมบัติของเครื่ องมือวัดอุณหภูมิ
ช่วงวัด Range or Span
ความถูกต้อง Accuracy

0-100 oC
± 1 0oC
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2 mv/0C
0.1 0C
1 sec

ความไว Sensitivity
รี โซลูชนั่ Resolution
เวลาคงที่ Time Constant
6.1.4 ความผิดพลาดในการวัด

ความผิดพลาดในการวัดเกิดจาก เครื่ องมือวัด ผูว้ ดั วิธีการวัดและสิ่ งแวดล้อม
6.1.4.1 เครื่องมือวัด เครื่ องมือวัดแต่ละเครื่ องจะมีความถูกต้อง (Accuracy) ไม่เท่ากัน และเมื่อใช้งานไป
แล้ว เครื่ องมือวัด จะมีความถูกต้องเปลี่ยนไปจึงต้องมีการสอบเทียบ (Calibration) เพื่อหาค่าความถูกต้อง
ใหม่
6.1.4.2 ผู้วัด ความผิดพลาดส่ วนใหญ่จะเกิดจากผูว้ ดั เช่น
1) อ่านผิดสเกล หรื อฟังตัวเลขจากผูอ้ ่านคนอื่นผิด
2) ใช้เครื่ องมือวัดผิดไปจากคู่มือการใช้งานของเครื่ องมือวัด เช่น วัดนอกช่วงวัด
3) ไม่ปรับเทียบเครื่ องมือวัด เช่นปรับศูนย์ก่อนการวัด
4) ติดตั้งตาแหน่งวัดผิด
5) อ่านค่าเร็ วไปโดยไม่รอให้ค่าวัดอยูใ่ นสภาวะสมดุล
6.1.4.3 วิธีการวัด การเลือกวิธีการวัดที่ไม่เหมาะสมทาให้มีความผิดพลาดสู ง เช่น
1) ในการวัดอัตราการไหลโดยการจับเวลา แล้วใช้ระยะเวลาสั้นไป
2) การหาความเร็ วเฉลี่ยที่วดั ความเร็ วแต่ละจุดมาจานวนน้อย
3) ไม่มีการวัดสาหรับการตรวจสอบ เช่น การวัดความเย็นที่เครื่ องระเหยโดยไม่ได้วดั ความร้อนที่ เครื่ อง
ควบแน่นและกาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องอัดไอ เพื่อใช้ตรวจสอบสมดุลพลังงาน
6.1.4.4 สภาวะแวดล้ อม ผิดไปจากสภาวะทีสอบเที
่
ยบเครื่ องมือวัด
6.1.5 การกระจายความผิดพลาด (Propagation of Error)
การวัดอุณหภูมิโดยการวัดหลายๆครั้งจะได้ค่าอุณหภูมิมาหนึ่งชุด ค่าอุณหภูมิที่เป็ นตัวแทนสามารถหาได้
และเขียนอยูใ่ นรู ปของค่าเฉลี่ยและค่าความผิดพลาดดังสมการ
T

=

T



WT

3-25

บทที่ 6 เครื่ องมือวัด

เมื่อ
T
T
WT
N

=
=
=
=

ค่าอุณหภูมิ
 Ti /N = ค่าเฉลี่ยจากการอ่านอุณหภูมิ
ความผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิ (Precision Index, Uncertainty)
จานวนครั้งของการวัด

WT อาจเป็ นค่าทางสถิติ เช่น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 หรื อ 2 ขึ้นอยูก่ บั ระดับความเชื่อมัน่ ถ้าใช้ 2
จะมีความเชื่อมัน่ 95% ในเชิงวิศวกรรมอาจวัดเพียงครั้งเดียวค่า WT ประมาณได้จากค่ารี โซลูชนั่ หารสอง
ในกรณี ที่ค่าที่ตอ้ งการไม่ใช่ค่าที่ได้จากการวัดโดยตรง แต่ได้จากการคานวณของค่าต่างๆที่ได้จากการวัด
ค่า  T สามารถประมาณได้จากสมการ

T 

 f

 X


2
 f
  2 
x

 Y



2
 f
  2 
Y

 Z



2
 2
Z



เมื่อ
T
=
f(X,Y,Z)
x, Y และ Z เป็ นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ X, Y, และ Z ตามลาดับ
X, Y และ Z เป็ นตัวแปรอิสระของ T
ในการคานวณค่าผลลัพธ์ T จากค่าที่ได้จากตัววัดหลายตัว ค่าความผิดพลาดของค่าที่คานวณได้จะ
มากกว่าค่าความผิดพลาดของตัววัดแต่ละตัว
ตัวอย่างที่ 1 พลังงานความร้อนที่ได้จากเครื่ องทาน้ าเย็น Q = mCp T = f(m, T)
โดย พลังงานความร้อน
อัตราการไหล
ความร้อนจาเพาะ

Q = Q ± WQ
m  m  Wm โดย
C P = ค่าคงที่

Wm =  2 %

ผลต่างของอุณหภูมิน้ าเข้าและออก ΔT = ΔT ± W โดย W =  1 %
T
T
แทนค่า

2

 WQ   Wm


 
C

T
P 
 Q  m
C

T


 
P


2

0 

 W

 T C m


P 
m
C

T

P



2
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2

 WQ   Wm

 
 Q   m








2



W

 T 
 T 



2

WQ
= 0.02  2  0.01 2 =  0.022
Q
ดังนั้นความผิดพลาดของพลังงานที่คานวณได้ 2.2 %
6.2 เครื่องมือวัดทางกล
6.2.1 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Temperature Meter / Thermometer)
6.2.1.1 เทอร์ โมมิเตอร์ แบบหลอดแก้ว (Liquid-in-glass Thermometer)
เป็ นเครื่ องวัดอุณหภูมิแบบแรกที่ให้ขอ้ มูลเที่ยงตรงแม่นยามาก ราคาถูก ซึ่ งในการใช้งานอาศัยการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพคือการขยายตัวของสารภายในเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสู งขึ้น มักใช้กบั งานใน
ห้องทดสอบหรื อในอุตสาหกรรมที่มีการติดตั้ งใช้งานแบบถาวร แต่ควรต้องมีการสอบเทียบอย่าง
สม่าเสมอ
6.2.1.2 เทอร์ โมมิเตอร์ แบบดิจิตอล (Digital Thermometer)
อาศัยหลักการเปลี่ยนคุณสมบัติทางไฟฟ้ าที่เราเรี ยกว่า Thermocouple Temperature Meter หรื อบางแบบ
คุณสมบัติการแผ่รังสี ความร้อนของวัตถุที่เราเรี ยกว่า Infrared Temperature Meter โดยใช้การ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดงั กล่าวมาผ่านวงจรอิเล็คทรอนิคส์เพื่อแสดงผลเป็ นค่าอุณหภูมิที่เราต้องการทราบ
ซึ่งแบบ Infrared ค่าอุณหภูมิจะขึ้นอยูก่ บั ค่าสัมประสิ ทธิ์ การแผ่รังสี ความร้อน (Emissivity) ของวัตถุที่
ต้องการวัดด้วย ดังนั้นต้ องป้ อนค่านี้เข้าเครื่ องวัดให้ถูกต้องด้วยจึงจะได้ค่าที่ถูกต้องที่สุด ซึ่ งโดยทัว่ ไป
ผูผ้ ลิตจะให้มากับเครื่ องมือวัด และระยะห่างของเครื่ องมือวัดกับวัตถุที่จะให้ความถูกต้องแม่นยาที่สุด ณ
ตาแหน่งที่เป็ นโฟกัสซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ผูผ้ ลิตกาหนดไว้ หากใช้ระยะในการวัดที่ใ กล้หรื อไกลจะต้องมีแฟค
เตอร์ หรื อตัวคูณสาหรับปรับค่าให้ถูกต้องโดยจะกาหนดไว้ในคู่มือการใช้เครื่ องมือวัด
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ตารางที่ 6.2-1 เปรี ยบเทียบการใช้งาน ข้อดี ข้อเสี ย ของเครื่ องวัดอุณหภูมิแบบต่างๆ
ชนิด

Liquid-in-glass

ช่ วงการใช้ งาน - 100 ถึง 650 oC
- ราคาถูก
ข้ อดี
- มีความเที่ยงตรง
แม่นยา
สู ง
ข้ อเสี ย

- เปราะบาง แตกง่าย
- ไม่สามารถบันทึก
ข้อมูล
ได้เอง

Thermocouple
- 200 ถึง 2500 oC
- ย่านวัดกว้าง
- ตอบสนองรวดเร็ ว
มีความเที่ยงตรง
แม่นยา
- แข็งแรง
- ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟใน
การทางาน
- อุปกรณ์ประกอบใน
การ
ทางานมีราคาแพง

Infrared
- 100 ถึง 3500 oC
- ไม่ตอ้ งสัมผัสกับวัตถุ
- ตอบสนองรวดเร็ ว
- สามารถวัดได้ใน
ระยะไกล
- ราคาแพง
- สภาพสิ่ งแวดล้อมข้างเคียง
มี
ผลต่อการวัด หากจุด
ตรวจวัดยิง่ ไกลค่าที่ได้จะ
มี
ความถูกต้องลดลง
- ค่า Emissivity มีผลอย่าง
มากต่อค่าที่วดั ได้
- ตัวเครื่ องเปราะบาง

การพิจารณาในการเลือกใช้เครื่ องวัดอุณหภูมิประเภทใดนั้นมีหลักควรพิจารณาดังนี้
 ระดับอุณหภูมิที่ตอ้ งการวัด
 ช่วงอุณหภูมิของการวัด ต้องการวัดข้อมูลอุณหภูมิที่กว้างเท่าไหร่
 ลักษณะสภาพแวดล้อมในการวัด ว่าเราสามารถเข้าถึงจุดวัดได้หรื อไม่ อันตรา ยเพียงใด มีการกระแทก
หรื อสัน่ สะเทือนที่จะส่ งผลต่อเครื่ องวัดหรื อไม่
 ความแม่นยาในการวัด ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ค่าที่ตอ้ งการนั้นจะทาไปใช้ประโยชน์ในระดับใด
 ราคาเหมาะสมกับสิ่ งที่เราต้องการ
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ก. Liquid-in-glass

ข. Thermocouple
รู ปที่ 6.2-1 เครื่ องวัดอุณหภูมิแบบต่างๆ

ค. Infrared

รู ปที่ 6.2-2 วิธีการใช้ Infrared Thermometer อย่างถูกต้อง
6.2.2 เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสั มพัทธ์ อากาศ(Temperature / % Humidity Meter)
ในอดีตการวัดความชื้นสัมพัทธ์น้ นั จะใช้เครื่ องมือที่เรี ยกว่า ไซโครมิเตอ ร์ ซึ่งจะมีเทอร์โมมิเตอร์วดั 2 ชุด
คือ วัดอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry Bulb) และกระเปาะเปี ยก (Wet Bulb) ในการใช้งานทุกครั้งจะต้อง
หมัน่ ตรวจสอบปริ มาณน้ าที่บริ เวณกระเปาะเปี ยกให้ชุ่มอยูต่ ลอดเวลา และความเร็ วของลมหรื ออากาศที่
วิง่ ผ่านกระเปาะนั้นต้องสู งเพียงพอซึ่ งก็คือต้องหมุนเครื่ องวัดให้มีลมผ่านตลอดเวลาที่ตรวจวัดและต้องใช้
เวลาในการวัดนานจนกว่าค่าอุณหภูมิในกระเปาะทั้งสองเริ่ มหยุดนิ่งจึงสามารถอ่านค่าได้ จากนั้นจึงนาค่า
อุณหภูมิกระเปาะแห้งและกระเปาะเปี ยกที่ได้ไปเปิ ดหาค่าความชื้นสัมพัทธ์อีกครั้งหนึ่ง
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รู ปที่ 6.2-3 ไซโครมิเตอร์
ตารางที่ 6.2- 2 การหาค่าความชื้นสัมพัทธ์จากค่าอุณหภูมิกระเปาะเปี ยกและกระเปาะแห้ง

วิธีการใช้ 1. อ่านอุณหภูมิของเทอร์ โมมิเตอร์ กระเปาะแห้ง
2. อ่านอุณหภูมิของเทอร์ โมมิเตอร์ กระเปาะเปี ยก หาค่าผลต่างระหว่างอุณหภูมิ
ทั้งสอง
3. นาค่าทั้งสองมาอ่านค่าความชื้นจากตารางข้างต้น
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ในปั จจุบนั มีเครื่ องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ทนั สมัย สะดวกและรวดเร็ วในการตรวจวัดมาก
ขึ้น ซึ่ งสามารถแสดงค่าที่นาไปใช้ได้เลย แต่เมื่อมีการใช้งานไประยะหนึ่งจะต้องนาไปสอบเทียบกับ
เครื่ องวัดมาตรฐาน เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง

รู ปที่ 6.2- 4 เครื่ องวัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์แบบดิจิตอล
การใช้งานเครื่ องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ มีดงั นี้
 ติดตั้งให้หวั วัดอยูใ่ กล้กบั จุดที่ตอ้ งการทราบค่ามากที่สุด หากพื้นที่ส่งอากาศที่ตอ้ งการวัดมีขนาดใหญ่
จานวนจุดตรวจวัดจาเป็ นต้องมากขึ้นด้วย (เหมือนเทคนิคในการตรวจวัดความเร็ วลม ) เพื่อให้ได้
ค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องที่สุด
 ในการวัดต้องมีความเร็ วลมวิง่ ผ่านบริ เวณหัววัด หากอากาศนิ่งผูว้ ดั จะต้องขยับหรื อแกว่งหัววัดเพื่อให้
มีลมวิง่ ผ่าน มิฉะนั้นค่าที่ได้จะคลาดเคลื่อน และเข้าสู่ สภาวะหยุดนิ่งช้ามากขึ้น
 ถ้าต้องการวัดหลายจุด ในระยะเวลาต่อเนื่องกัน ควรจะเลือกวัดจุดที่มีอุณหภูมิสูงและความชื้นต่าก่อน
จุดที่มีอุณหภูมิต่าเสมอ เพราะหากวัดอุณหภูมิต่ามากแล้วย้ายมาวัดที่อุณหภูมิสูงและความชื้นสู งใน
ขณะที่หวั วัดยังมีอุณหภูมิต่าอยูจ่ ะทาให้เกิดการควบแน่นของไอน้ าจับตัวที่บริ เวณหัววั ดความชื้น
สัมพัทธ์ (Sensor) ทาให้เครื่ องวัดแสดงผลออกมาผิดพลาดได้และจะใช้เวลานานขึ้น
ข้อควรระวังและมาตรการปลอดภัยในการใช้เครื่ องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
 เลือกเครื่ องวัดให้เหมาะสมกับระดับอุณหภูมิและความชื้นที่จะทาการวัด
 ห้ามนาผ้าหรื อกระดาษทาความสะอาดหัวเซนเซอร์ เป็ นอันขาด เพราะจะทาให้ค่าผิดเพี้ยน ยกเว้นเป็ น
ชุดทาความสะอาดเฉพาะของเครื่ องมือนั้น
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 ในการตรวจวัดบางจุดของอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น วัดอากาศด้านเข้าพัดลม ต้องระวังหาก
ความเร็ วลมแรงอาจทาให้ถูกดูดเข้าไปโดนส่ วนที่หมุนเป็ นอันตรายได้
 เครื่ องมือวั ดชนิดนี้หวั วัดจะสัมผัสกับอากาศที่สกปรกหรื อมีละอองต่างๆ
โดยตรงจึงต้องมีการ
กาหนดเวลาสอบเทียบเครื่ องวัดอยูส่ ม่าเสมอเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ ในข้อมูลที่วดั ได้
6.2.3 เครื่องมือวัดความดัน
เครื่ องมือวัดความดันเป็ นอุปกรณ์ที่พบได้ทวั่ ไปในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่โดย มีหน้าที่หลักในการ
วัดค่าความดันหรื อที่เรี ยกว่า ความดันสแตติก (Static Pressure) ของของไหลโดยที่ค่าวัดได้อาจจะเป็ นค่า
ความดันสมบูรณ์ (Absolute Pressure) ซึ่ งเป็ นความดันที่วดั เทียบกับความดันบรรยากาศหรื อค่าความดัน
แตกต่าง (Differential Pressure) ซึ่งเป็ นความดันที่ วัดเทียบกับความดันอีกค่าหนึ่ง เครื่ องมือวัดความดัน
นั้นจะมีอยูห่ ลายชนิดดังต่อไปนี้
6.2.3.1 เครื่ องมือวัดความดันแบบท่ อบรูดอง (Bourdon-Tube Gauge)
เครื่ องมือวัดแบบท่อบรู ดองมีลกั ษณะเป็ นขดลวดโค้งที่ต่อกับสัญญาณความดันที่ดา้ นล่างดังรู ปที่ 6.2-5

รู ปที่ 6.2-5 เครื่ องมือวัดความดันแบบท่อบรู ดอง
จะเห็นได้วา่ ท่อโค้งรู ปวงรี ดงั กล่าวจะต่อกับข้อต่อในลักษณะที่เป็ นกลไกเชิงกลและตัวข้อต่อดังกล่าวจะ
ต่อผ่านจุดหมุนอันหนึ่งไปยังเข็มชี้ ซึ่ งแสดงค่าความดันทางหน้าปั ด เมื่อความดันเพิ่มขึ้นท่อโค้งรู ปวงรี ก็
จะมีแนวโน้มที่จะยืดตัวออกทุกทิศทางทาให้ Curvature เปลี่ยนไป ส่ งผลให้กลไกหมุนเข็มให้หมุนรอบ
จุดหมุนและชี้แสดงค่าความดันที่ตอ้ งการ เครื่ องมือวัดแบบท่อบรู ดองจะมีลกั ษณะเด่นที่มีความทนทาน
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สู ง เนื่องจากอุปกรณ์ท้ งั หมดขับเคลื่อนด้วยระบบเชิงกล เครื่ องมือมีราคาถูก หาง่าย และมีใช้กนั อย่าง
แพร่ หลาย แต่จะมีขอ้ เสี ยตรงที่ความละเอียดจะค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับเครื่ องวัดแบบอื่น
6.2.3.2 เครื่องมือวัดความดันแบบไดอะแฟรม (Diaphragm Gauge)
เครื่ องมือวัดความดันแบบไดอะแฟรมมีลกั ษณะเป็ นแผ่นวัสดุบางๆ (Diaphragm) ซึ่งมักจะทาจากเซรา
มิกหรื อโลหะที่ก้ นั ระหว่างบริ เวณที่มีค่าความดันแตกต่างกันสองด้านดังรู ปที่ 6.2-6

รู ปที่ 6.2-6 เครื่ องมือวัดความดันแบบไดอะแฟรม
จะเห็นได้วา่ เนื่องจากความดันที่แตกต่างกันทั้งสองด้าน จะทาให้ไดอะแฟรมเกิดการโก่งตัวขึ้น ซึ่ งการ
โก่งตัวดังกล่าวสามารถนาไปปรับเทียบกับค่าความดันที่ทราบ จากนั้นก็สา มารถนาไปใช้วดั กับค่าความ
ดันที่ตอ้ งการได้ การวัดการโก่งตัวของไดอะแฟรมนั้นสามารถวัดได้หลายวิธีเช่น วิธีทางกล วิธีทางแสง
หรื อวิธีทางไฟฟ้ า โดยมากเครื่ องมือชนิดนี้มกั จะแสดงผลในรู ปของดิจิตอล ข้อดีของเครื่ องวัดความดัน
ชนิดนี้คือสามารถวัดได้ในช่วงการใช้งานที่หลาก หลาย แต่ตอ้ งระวังเรื่ องของการใช้ความดันเกินค่าที่
กาหนดเพราะจะทาให้เครื่ องมือวัดเกิดความเสี ยหายเนื่องจากไดอะแฟรมขาด
การติดตั้งใช้ งาน
การติดตั้งเกจวัดความดันต่อจาก Pressure Snubber เพื่อลดคลื่นความดันในกระบวนการและติดตั้งใน
แนวแกนของท่อเพื่อลดการสั่นของเข็มซึ่ งจะทาให้เฟื องที่อยูภ่ ายในตัวเกจสึ กหรอ การติดตั้ง แสดงใน รู ป
ที่ 6.2-7
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Pressure Snuber

รู ปที่ 6.2-7 การติดตั้งเกจวัดความดัน
6.2.3.3 มาโนมิเตอร์ (Manometer)
เป็ นเครื่ องมือวัดความดันเทียบเป็ นความสู งของของไหลแสดงดังรู ปที่ 6.2-8
PD

PB

Air
h

PA

PC

Oil

รู ปที่ 6.2-8 มาโนมิเตอร์แบบตัวยู
หลักการทางานของไหลที่ไม่เคลื่อนที่ เมื่อมีความสู งเท่ากันจะมีความดันเท่ากันดังสมการ
PA = P C
PD + Ah = PB+ oh
PD-PB = (o-A)h
PD-PB  h
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เมื่อ

A

= น้ าหนักจาเพาะของน้ ามัน 8900 N/m3
= น้ าหนักจาเพาะของอากาศ 11 N/m3

6.2.4 เครื่องมือวัดความเร็วลม
6.2.4.1 เครื่องมือวัดความเร็วลม แบบเอนิโมมิเตอร์ (Anemometer)
เครื่ องมือวัดความเร็ วลมที่ใช้ในตรวจสอบและวิเคราะห์การทางานเพื่อหาสาเหตุของปั ญหาต่างๆ หรื อ
เพื่อการประหยัดพลังงานในรู ปแบบพกพา ใช้งานง่าย ที่นิยมใช้กนั ในอุตสาหกรรมมี 2 ชนิดคือ Hot Wire
Anemometer และVane Anemometer ดังรู ปที่ 6.2-9

ก. Hot Wire Anemometer
ข. Vane Anemometer
รู ปที่ 6.2-9 เครื่ องมือวัดความเร็ วลม
การใช้ งานเครื่องมือวัดความเร็วลม มีดังนี้
Hot Wire Anemometer อาศัยหลักการของความต้านทานของขดลวดร้อนทาให้เย็นด้วยกระแสอากาศ
เหมาะกับการวัดความเร็ วลมในท่อส่ งลม (Ducts) ต่างๆ เช่น ท่อส่ งลมระบบปรับอากาศ ระบบดูดอากาศ
เป็ นต้น และส่ วนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ของหัววัดแบบใบพัด (Vane Type)
 ความถูกต้องแม่นยาต่า
 สามารถวัดลมที่มีความเร็ วต่าได้ถึง 0.02 m/s (จาก Specification ของเครื่ องวัดทัว่ ไป)
 ทาการอ่านค่าเมื่อตัวเลขที่แสดงเริ่ มหยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากนัก ซึ่ งต้องใช้เวลาตรวจวัดแต่ละ
ตาแหน่งนานกว่าแบบใบพัด (ขึ้นอยูก่ บั รุ่ นและยีห่ อ้ ของเครื่ องวัด)
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Vane Anemometer อาศัยหลักการหมุนของใบพัด
 เหมาะกับการวัดที่สามารถเข้าถึงได้ของหัววัด
 กรณี ที่ความเร็ วลมต่าจะไม่สามารถตรวจวัดแบบใบพัดได้ โดยทัว่ ไปจะสามารถวัดที่ความเร็ วต่าและ
ยังให้ค่าที่ถูกต้องต่าสุ ดประมาณ 0.4 m/s เท่านั้น
 ใบพัดมีหลายขนาดให้เลือกใช้ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะหน้า งานที่ตอ้ งการวัด หากเลือกขนาดไม่เหมาะสม
ค่าที่อ่านได้จะมีความคลาดเคลื่อนสู ง แต่ก็สามารถแก้ไขได้โดยการตรวจวัดหลายๆ ตาแหน่ง (กรณี ที่
หัววัดมีขนาดเล็กกว่าพื้นที่ลมเคลื่อนที่ผา่ น)
 หันด้านของใบพัดให้ถูกกับทิศทางการเคลื่อนที่ของลมที่เครื่ องวัดกาหนด และให้ต้ งั ฉากกั
บทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของลม มิฉะนั้นค่าที่ได้จะไม่ถูกต้อง
 ทาการอ่านค่าเมื่อตัวเลขที่แสดงเริ่ มหยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากนัก ซึ่ งจะใช้เวลาน้อยกว่า Hot
Wire Type
เทคนิคการตรวจวัดเพือ่ ให้ ได้ ข้อมูลทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ด
การวัดความเร็ วลมในท่อ หรื อ บริ เวณที่ผา่ นพื้ นที่หน้าตัดที่จะทาการตรวจวัดให้ถูกต้องควรจะต้องวัด
หลายๆ ตาแหน่ง โดยเฉพาะในกรณี ที่หน้าตัดที่ลมเคลื่อนที่ผา่ นมีขนาดใหญ่ยงิ่ ต้องแบ่งตาแหน่งตรวจวัด
ให้ครอบคลุมตลอดพื้นที่หน้าตัดนั้นๆมากยิง่ ขึ้น ถ้าแบ่งตาแหน่งตรวจวัดยิง่ มากค่าความเร็ วเฉลี่ยตลอด
พื้นที่หน้าตัดก็จะยิง่ มีความถูกต้องมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของพื้นที่หน้าตัดและการนาข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์วา่ ต้องการความละเอียดและถูกต้องของข้อมูลมากน้อยเพียงใด
ตาแหน่งต่างๆ
ที่ตอ้ งตรวจวัด
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รู ปที่ 6.2-10 แสดงตาแหน่งตรวจวัดวัดความเร็ วลมโดย Anemometer

14-25

บทที่ 6 เครื่ องมือวัด

ข้ อควรระวังและมาตรการปลอดภัยในการใช้ เครื่องมือวัดความเร็วลม
 ตรวจสอบความเร็ วลมเบื้องต้นก่อนที่จะทาการตรวจวัด ซึ่ งจะต้องอยูใ่ นช่วงที่เครื่ องมือวัด (โดยเฉพาะ
แบบใบพัด ) สามารถทนต่อแรงลมที่กระทาได้ มิฉะนั้นอาจส่ งผลให้ค่าที่วดั ได้ผดิ พลาดไปหรื อถ้า
ความเร็ วสู งมากอาจทาให้เครื่ องมือชารุ ดได้ทนั ที
 ศึกษาคู่มือของเครื่ องมือการตรวจวัด เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของมาตรการป้ องกันและความ
ปลอดภัยของเครื่ องมืออย่างละเอียดก่อนที่จะใช้งาน
6.2.4.2 เครื่องวัดความเร็วลมแบบท่อปิ โต (Pitot tube)
เป็ นเครื่ องมือวัดความเร็ วลมอีกแบบ ซึ่ งวัดความเร็ วลมจากการวัดค่าความดั นทั้งหมดและความดันสถิต
ผลต่างของค่าความดันทั้งสองจะเป็ นค่าความดันไดนามิกส์ ซึ่ งสามารถนาไปคานวณหาค่าความเร็ วของ
ลมได้
Total Pressure Tab Static Pressure Tab

Pipe Wall
Total Pressure
Connection

Static Pressure
Connection

รู ปที่ 6.2-11 ท่อปิ โตและมาโนมิเตอร์
การใช้ งาน
ต้องวางท่อปิ โตให้ขนานกับทิศของความเร็ วและถ้าต้องการนาความเร็ วไปคานวณหาอัตราการไหลต้อง
วัดหลาย ๆ จุดตลอดพื้นที่หน้าตัด
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6.2.5 เครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว (Flow Meter)
6.2.5.1 ติดตั้งถาวรในวงจรระบบของไหล
1) มาตรวัดแบบวัดปริมาตรแทนที่ (Positive Displacement Meter)
หลักการทางานจะอาศัยการหมุนของใบพัดที่ติดตั้งอยูภ่ ายใน โดยความเร็ วของของไหลจะเป็ นตัวกาหนด
ความเร็ วรอบในการหมุนของใบพัด นัน่ คือเมื่อของไหลไหลเร็ วใบพัดก็จะหมุนเร็ วตามไปด้วย และจะ
อาศัยกลไกเปลี่ยนลักษณะของการหมุนมาเป็ นตัวเลขแสดงปริ มาตรการไหล ซึ่ งค่าที่แสดงจะเป็ นแบบวัด
ปริ มาณการไหล ซึ่ งจะมีหน่วยเป็ น ลิตร (liter) , ลูกบาศก์เมตร (m3) , แกลลอน (gallon) หากต้องการค่า
เป็ นอัตราการไหลต้องใช้การจับเวลาเข้าช่วย เป็ นเครื่ องวัดที่ราคาไม่แพงนัก ติดตั้งง่าย แต่มีขอ้ จากัดคือ
ต้องตัดต่อตัวมาตรวัดอนุกรมเข้าไปในระบบ ซึ่ งเหมาะกับการติดตั้งแบบถาวร เช่น วัดปริ มาณการใช้น้ า
ระบบประปา หรื อในระบบหม้อไอน้ าก็จะใช้มาตรวัดแบบนี้เพื่ อการวัดปริ มาณน้ าป้ อนที่เข้าสู่ หม้อไอน้ า
วัดปริ มาณน้ ามันที่ส่งเข้าสู่ หวั เผาในหม้อไอน้ า เพื่อประโยชน์ต่อการตรวจสอบค่าประสิ ทธิ ภาพของหม้อไอ
น้ า (ปริ มาณการผลิตไอน้ าต่อเชื้อเพลิง) ได้โดยง่าย
2) มาตรวัดแบบแปรเปลีย่ นพืน้ ที่ (Variable Area Flow Meter)
เรี ยกกันทัว่ ไปว่า ROTAMETER หลักการทางานของแบบนี้จะมีลูกลอยบรรจุอยูภ่ ายในท่อที่ส่วนใหญ่มกั
ทาด้วยพลาสติกใส ที่มีลกั ษณะเป็ น TAPER ดังนั้นเมื่อมีการไหลของไหลผ่านลูกลอยจะถูกดันให้ลอยขึ้น
ถ้ามีอตั ราการไหลสู ง ลูกลอยก็จะลอยสู งขึ้นด้วย ซึ่ งสามารถอ่านค่าอัตราการไหลจากตัวเลขด้ านข้างท่อ
พลาสติกใสได้ทนั ที การอ่านค่าจะต้องใช้สายตาของผูต้ รวจวัดโดยต้องให้สายตาอยูใ่ นแนวระดับหรื อตั้ง
ฉากกับจุดที่จะอ่านค่าจะทาให้ได้ค่าที่ถูกต้องมากขึ้น

ก. Positive Displacement Meter
ข. Variable Area Flow Meter
รู ปที่ 6.2- 12 มาตรวัดแบบติดตั้งถาวรในวงจรระบบของไหลแบบต่างๆ
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การใช้ งานมาตรวัดปริมาณการไหล มีดังนี้
 เลือกขนาดมาตรวัดให้เหมาะสมกับปริ มาณการไหลที่ตอ้ งการวัด
 เลือกชนิดมาตรวัดให้ถูกต้องกับชนิดของไหลที่ตอ้ งการวัด เช่น วัดน้ า วัดน้ ามัน
 เลือกชนิดมาตรวัดให้ถูกต้องกับสถานะของไหลที่ตอ้ งการวัด เช่น วัดก๊าซ LPG วัดก๊าซ NG
 การทนต่ออุณหภูมิของมาตรวัดที่เลือกใช้ตอ้ งเหมาะสมกับระดับอุณหภูมิของไหลที่ตอ้ งการวัด ซึ่ งถ้า
ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ก็จะมีราคาสู งขึ้น
 เลือกมาตรวัดที่มีความละเอียดเพียงพอกับข้อมูลที่จะนาไปใช้วเิ คราะห์ เช่น ถ้าเราต้องการความ
ละเอียดหน่วยเป็ นลิตร การเลือกก็จะต้องเลือกมาตรวัดที่สามารถระบุ หน่วยหลักเป็ นลูกบาศก์เมตร
และระบุหน่วยรองเป็ นลิตร เพราะหากเลือกมาตรวัดที่แสดงค่าได้หยาบเกินไปการนาข้อมูลไป
วิเคราะห์จะผิดพลาดได้มาก
6.2.5.2 ติดตั้งชั่วคราวนอกวงจรระบบของไหล
เป็ นมาตรวัดที่สะดวกต่อการใช้งานที่จะตรวจ วัดในรู ปแบบชัว่ คราวหรื อต้องการข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่ง
และสามารถย้ายไปติดตั้งวัดในจุดใหม่ตามที่ตอ้ งการได้ ใช้หลักการสะท้อนของคลื่นเสี ยงที่ปล่อยออกไป
กระทบกับผิวของผนังท่ออีกด้านหนึ่งแล้วสะท้อนกลับ ดังนั้นเวลาที่คลื่นเสี ยงวิง่ ไปตามทิศทางการ
เคลื่อนที่ของของไหลแล ะวิง่ กลับสวนทิศทางนั้นจะมีค่าแตกต่างกัน ถ้าเวลายิง่ ต่างกันมากก็แสดงว่ามี
อัตราการไหลสู ง ซึ่ งหลักการแบบนี้เรี ยกว่า “Transit Time” ซึ่ งมีชื่อเรี ยกในการใช้งานเครื่ องมือชนิดนี้
โดยทัว่ ไปว่า “Ultrasonic Flow Meter”

รู ปที่ 6.2- 13 เครื่ องมือวัดอัตราการไหลแบบใช้คลื่นเสี ยงและหลักการแบบ Transit Time
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การใช้ งานเครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบใช้ คลื่นเสียง มีดังนี้
ผูต้ รวจวัดต้องศึกษาวิธีการใช้โดยละเอียดของเครื่ องมือรุ่ นนั้นๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะนิยมใช้คลื่นเสี ยง
Ultrasonic ร่ วมกับหลักการแบบ Transit Time โดยทัว่ ไปมีวธิ ี การใช้งานดังนี้
 หาตาแหน่งที่จะทาการติดตั้งหัววัด (Sensor) ซึ่ งต้องเป็ นท่อที่มีความยาว (ไม่มีวาล์วหรื อข้อต่อ ) อย่าง
น้อย 15 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางตรงท่อ
 เลือกตาแหน่งที่มนั่ ใจว่ามีของไหลไหลเต็มท่อเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องและแบ่งความยาวท่อตรงบริ เวณที่
จะตรวจวัดเป็ น 3 ส่ วนและติดตั้งหัววัดในตาแหน่ง 2 ใน 3 ส่ วนตาม ทิศทางการไหล เพื่อให้ของไหล
ในท่ออยูใ่ นสถานะราบเรี ยบ (Laminar Flow)
 ติดตั้งหัววัดตาแหน่งด้านข้าง (ท่อนอน) แทนด้านบนเพราะตะกรันหรื อสิ่ งสกปรก ส่ วนใหญ่จะเกาะ
ตัวบริ เวณตาแหน่งด้านล่างท่อ จะทาให้การสะท้อนคลื่นไม่ดีนกั
 ทาความสะอาดผิวท่อที่จะติดตั้งหัววัด ต้องไม่มีสี และปราศจากสนิม เพื่อให้สัญญาณเดินทางได้
สะดวก

รู ปที่ 6.2-14 ตาแหน่งในการติดตั้งหัววัดที่เหมาะสม
นอกจากเกณฑ์สาคัญต่างๆ ข้างต้นแล้วการวัดจะต้องปฏิบตั ิตามคู่มือหรื อคาแนะนาข
องผูผ้ ลิตอย่าง
เคร่ งครัดเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องที่สุด ซึ่ งเมื่อเลือกและกาหนดจุดที่เหมาะสมในการติดตั้งหัววัดได้แล้วจะมี
ลาดับขั้นในการตรวจวัดต่อไปดังนี้
 ต้องทราบขนาดของท่อที่ตอ้ งการวัด (หากท่อมีฉนวนต้องไม่รวมความหนาของฉนวน)
 ป้ อนข้อมูลเกี่ยวกับขนาดท่อ ชนิดของ ไหล อุณหภูมิ และเครื่ องจะให้ผใู ้ ช้กาหนดวิธีการติดตั้งหัววัด
ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น แบบ Z , แบบ V , แบบ N ซึ่ งจะติดตั้งแบบใดนั้น เครื่ องมือบางรุ่ นจะบอกให้เลย
ทันทีเมื่อป้ อนข้อมูลเรี ยบร้อย หรื ออาจระบุเป็ นคาแนะนาอยูใ่ นคู่มือ และระยะห่าง (Spacing) ในการ
ติดตั้งหัววัดทั้งสองเครื่ องมือวัดจะบอกออกมาเมื่อเราป้ อนข้อมูลต่างๆ เรี ยบร้อยแล้วเช่นกัน
 เชื่อมต่อหัววัดกับตัวเครื่ องด้วยสายสัญญาณให้ถูกต้องโดยจะมีสัญลักษณ์ เช่น สี ของสาย เพื่อให้ต่อ
เข้ากับเครื่ องวัดในช่องที่กาหนดได้ถูกต้อง
 อ่านหรื อบันทึกค่าจากเครื่ องมือวัดโดยสามารถอ่านเป็ นค่าความเร็ วหรื ออัตราการไหลได้
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ก. Z Type

ข. V Type

ค. N Type
รู ปที่ 6.2-15 รู ปแบบในการติดตั้งหัววัดแบบต่างๆ
ข้ อควรระวังและมาตรการปลอดภัยในการใช้ เครื่องมือวัดอัตราการไหล
 มาตรวัดแบบ Positive Displacement ต้องใช้กบั ของไหลที่มีการระเหยตัวเกิดขึ้นในช่วงการไหล
 มาตรวัดแบบ Variable Area อุณหภูมิของของไหลจะส่ งผลต่อโครงสร้างที่เป็ นพลาสติก ต้อง
ตรวจสอบการทนต่ออุณหภูมิของอุปกรณ์ที่จะใช้งานก่อนเลือกซื้ อ
 การกระแทกของของไหล (Hammer) ในระบบท่อที่มีการติดตั้งเครื่ องวัดแบบติดตั้งอนุกรมกับระบบ
จะส่ งผลให้เครื่ องวัดชารุ ดเสี ยหายได้
 เครื่ องวัด Ultrasonic Flow Meter ผูใ้ ช้จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผูผ้ ลิตอย่างเคร่ งครัด
เนื่องจากความถูกต้องแม่นยาของข้อมูลที่วดั ได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้องของผูใ้ ช้เอง
6.3 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
เครื่ องมือที่ใช้ในก ารตรวจวัดที่ใช้ในการตรวจสอบประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ
ทางด้านไฟฟ้ า มีดงั นี้
1) เครื่ องมือวัดกาลังไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า ตัวประกอบกาลังไฟฟ้ า (Clamp ON Power
Meter)
2) เครื่ องมือบันทึกค่ากาลังไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ า ตัวประกอบกาลังไฟฟ้ า และค่าตัวแปรอื่นๆ
ทางไฟฟ้ า (Electrical Recorder Meter)
3) อุปกรณ์เพิ่มเพื่อความปลอดภัย คือ ถุงมือยางกันไฟฟ้ า
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ต่อจากนี้ไปจะกล่าวถึงวิธีการใช้งานเครื่ องมือวัดที่ถูกต้องในแต่ละรายการ โดยจะกล่าวถึงหลักการของ
เครื่ องมือวัดที่นิยมใช้งานโดยทัว่ ไป ซึ่ งการใช้งานเครื่ องมือวัดของแต่ละรุ่ นหรื อแต่ละผูผ้ ลิตอย่างละเอียด
ก็จะแตกต่างกันออกไป ผูใ้ ช้ควรต้องศึกษาวิธีโดยละเอียดจากคู่มือการใช้งานของผูผ้ ลิตก่อนการใช้งาน
เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและความปลอดภัยของผูด้ าเนินการตรวจวัดเอง
6.3.1 เครื่องมือวัดกาลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแส ไฟฟ้าและตัวประกอบ กาลังไฟฟ้า (Clamp ON
Power Meter)
ในการตรวจวัดค่ากาลังไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ าและตัวประกอบกาลังไฟฟ้ านั้นเครื่ องมือที่นิยม
ใช้ในปั จจุบนั กันอย่างแพร่ หลาย คือ เครื่ องวัดกาลังไฟฟ้ า หรื อที่เรี ยกกันว่า Clamp ON Power Meter ด้วย
รู ปร่ างที่มีขนาดกะทัดรัด ใช้งานได้ง่าย ในอดีตจะวัดค่าได้เพียงแบบชัว่ ขณะ (Spot Check) เท่านั้น แต่ใน
ปั จจุบนั เครื่ องมือชนิดนี้พฒั นาจนสามารถเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ จากการวัดในช่วงเวลาหนึ่งที่สนใจอย่าง
ต่อเนื่องได้อีกด้วย ดังรู ปที่ 6.3- 1

รู ปที่ 6.3- 1 เครื่ องมือวัดกาลังไฟฟ้ า (Clamp ON Power Meter)
ปริ มาณทางด้านไฟฟ้ า โดยเฉพาะค่ากาลังไฟฟ้ าแบ่งเป็ น กาลังไฟฟ้ าปรากฏ
(Apparent Power)
กาลังไฟฟ้ าจริ ง (Action Power) และกาลังไฟฟ้ ารี แอคทีฟ (Reactive Power) ซึ่งมีความสัมพันธ์และ
อธิ บายได้โดย สามเหลี่ยมกาลังไฟฟ้ า (Triangle Power) ดังรู ปที่ 6.3- 2
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กาลังไฟฟ้ าจริ ง (kW)


กาลังไฟฟ้ ารี แอกตีฟ (kVAr)
กาลังไฟฟ้ าปรากฏ (kVA)

รู ปที่ 6.3- 2 สามเหลี่ยมกาลังไฟฟ้ า

ตัวประกอบกาลังไฟฟ้ า

=

Cos  =

kW
=

กาลังไฟฟ้ าจริ ง
กาลังไฟฟ้ าปรากฏ
kW
kVA
kVA cos 

โดยมีหลักและวิธีการใช้เครื่ องมือวัดเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องโดยแยกเป็ นกรณี ต่างๆ ดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1 วิธีตรวจวัดระบบไฟฟ้ า 1 เฟส / ระบบไฟฟ้ า 3 เฟส สมดุล

ระบบไฟฟ้ า 1 เฟส
PT = V I cos

รู ปที่ 6.3- 3 การตรวจวัดระบบไฟฟ้ า 1 เฟส
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ระบบไฟฟ้ า 3 เฟสสมดุล
PT =

3

V I cos

(กระแสไฟฟ้ าทั้ง 3 เฟส ใกล้เคียงกัน)

รู ปที่ 6.3- 4 การตรวจวัดระบบไฟฟ้ า 3 เฟสสมดุล
กรณีที่ 2 วิธีตรวจวัดระบบไฟฟ้ า 3 เฟส ไม่ สมดุล

ระบบไฟฟ้ า 3 เฟส ไม่สมดุล
PAB = VAB IA cos
PCB = VCB IC cos
กาลังไฟฟ้ ารวม : PT
PT = PAB + PCB

รู ปที่ 6.3- 5 การตรวจวัดระบบไฟฟ้ า 3 เฟส ไม่สมดุล
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6.3.2 เครื่องมือบันทึกค่ ากาลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้ า ตัวประกอบกาลังไฟฟ้า และค่ าตัวแปร
อืน่ ๆ ทางไฟฟ้ า (Electrical Recorder Meter)

รู ปที่ 6.3-6 อุปกรณ์ติดตั้งเครื่ องมือบันทึกข้อมูลทางด้านไฟฟ้ า
เครื่ องมือประเภทนี้จะมีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ และสามารถบันทึกข้อมูลทางด้านไฟฟ้ าต่างๆ
ได้ต่อเนื่องเป็ นเวลานานๆ ได้ แสดงการติดตั้งทั้ง 2 รู ปแบบ ได้ดงั รู ป

L3

L3

L2

L2

L1

L1
N

ก. การวัดค่าในวงจร 3 เฟส 3 สาย
ข. การวัดค่าในวงจร 3 เฟส 4 สาย
รู ปที่ 6.3-7 การติดตั้งเครื่ องมือบันทึ กค่ากาลังไฟฟ้ า
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การหากาลังไฟฟ้ าในแต่ ละเฟส
เฟส L1 
เฟส L2 
เฟส L3 

P1
P2
P3

= V1 I1 cos
= V2 I2 cos
= V3 I3 cos

โดยแรงดันไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ าที่ใช้ในการคานวณเป็ น VP (V Phase) , IP (I Phase) ซึ่งในเครื่ องมือบันทึก
กาลังไฟฟ้ าในปั จจุบนั จะทาการคานวณค่ากาลังไฟฟ้ าและแสดงผลค่าตัวแปรต่างๆ ในระบบไฟฟ้ าให้กบั
ผูใ้ ช้สามารถนาค่าที่ได้จากการตรวจวัดและบันทึกไปทาการวิเคราะห์ได้ทนั ที เพียงแต่ผใู ้ ช้ตอ้ งติดตั้ง
เครื่ องมือให้ถูกต้องตามหลักและวิธีการใช้งาน
กาลังไฟฟ้ ารวม PT

= P1 + P 2 + P3

ข้ อควรระวังและมาตรการความปลอดภัยในการใช้ เครื่องมือวัดกาลังไฟฟ้ า/บันทึกกาลังไฟฟ้ า
 เพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรและอันตรายถึงแก่ชีวติ ไม่ควรจะใช้คีมหนีบไปเชื่อมต่อกับวงจรที่ทางาน
ด้วยแรงดันไฟฟ้ ามากกว่าค่าสู งสุ ดที่กาหนดไว้ หรื อนาไปหนีบกับตัวนาไฟฟ้ าที่เสี่ ยงต่อการสัมผัสกัน
และลัดวงจรได้ เช่น การหนีบที่ไม่แน่น การหนีบในตัวนาเปลือยเปล่าที่มีระยะห่างกันน้อยเกินไป
 ควรต่อหัววัดแบบจี้หรื อแบบคีมหนีบไว้กบั ด้านทุติยภูมิ (ด้านขาออก ) ของเบรกเกอร์ เพื่อป้ องกัน
อุบตั ิเหตุจากการลัดวงจร
 ในขณะที่ใช้เครื่ องมือนี้ ให้ใช้ถุงมือยาง สวมรองเท้า และหมวกนิรภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟฟ้ าดูด
 ห้ามใช้เครื่ องมือนี้ขณะมือเปี ยก และไม่ควรสวมใส่ เครื่ องประดับต่างๆ เช่น นาฬิกา แหวน
 อย่าปฏิบตั ิงานคนเดียวตามลาพังเมื่อทาการวัดค่า
 ศึกษาคู่มือของเครื่ องมือการตรวจวัด เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของมาตรการป้ องกันและความ
ปลอดภัยของเครื่ องมืออย่างละเอียดก่อนที่จะใช้งาน
6.3.3 ถุงมือยางกันไฟฟ้า
เป็ นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่สาคัญต่อผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจวัด โดยเฉพาะระบบไฟฟ้ าที่ ต้องใช้ทกั ษะ
ความระมัดระวังอย่างสู งของผูต้ รวจวัดเองด้วย เพื่อป้ องกันตัวเองจากการถูกไฟฟ้ าดูด ไฟฟ้ าช๊อต ซึ่งมี
อันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสี ยชีวติ ได้ ที่สาคัญในการปฏิบตั ิงานที่มีความเสี่ ยงสู งจะต้องไม่ปฏิบตั ิงานตาม
ลาพังคนเดียว ควรจะต้องมีผรู ้ ่ วมหรื อผูช้ ่วยที่มีความรู ้ในการทางานนั้นอยูด่ ว้ ยทุกครั้ง
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รู ปที่ 6.3-8 ถุงมือยางกันไฟฟ้ าแบบยาว 14 นิ้ว และ 24 นิ้ว
ถุงมือยางกันไฟฟ้ ามีให้เลือกหลายแบบ ซึ่ งมีสิ่งที่ควรคานึงถึงเมื่อต้องการเลือกใช้งาน ดังนี้
 ระดับการทนต่อแรงดันไฟฟ้ าที่ตอ้ งการใช้งาน ถุงมือต้องทนต่อแรงดันไฟฟ้ าได้สูงกว่าแรงดันไฟฟ้ าที่
ต้องตรวจวัด
 ขนาดและความยาวของถุงมือต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น งานที่ตอ้ งยืน่ เข้าไปในส่ วนที่ลึกและ
มีความเสี่ ยงต่อการสัมผัสระหว่างร่ างกายกับตัวนาไฟฟ้ า ถุงมือที่เลือกใช้ตอ้ งมีความยาวถึงข้อศอก (14
นิ้ว) หรื อตลอดแนวแขน (24 นิ้ว) เพื่อความปลอดภัย
ข้ อควรระวังและมาตรการปลอดภัยในการใช้ ดูแลถุงมือยางกันไฟฟ้ า
 ตรวจสอบการรั่วของถุงมือยางกันไฟ ฟ้ าเป็ นประจา ซึ่ งสามารถทาได้โดยง่ายเพียงแค่ใช้น้ าสะอาดใส่
ในถุงมือยางในสภาพที่ผวิ ภายนอกแห้ง แล้วตรวจสอบดูการรั่วซึ มด้วยสายตา
 ในการใช้งานหรื อเก็บถุงมือยางกันไฟฟ้ า ต้องระมัดระวังอย่าให้มีการขูดหรื อถลอกจากของมีคม
เพราะจะทาให้รั่วได้ และการเก็บต้องไม่โดนแสงแดดเพราะจะทาให้เสื่ อมสภาพเร็ วขึ้น
 เมื่อสังเกตเห็นว่าถุงมือเสื่ อมสภาพหรื อชารุ ดควรเปลี่ยนใหม่โดยทันที
 พึงระลึกเสมอว่าการใช้ถุงมือเพื่อช่วยลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกันผูป้ ฏิบตั ิงานเท่านั้น ฉะนั้นต้อง
ปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังอย่างสู งสุ ดเสมอตลอดเวลาการ
ทางาน
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บทที่ 7
รายงานการปรับปรุงประสิ ทธิภาพระบบปรับอากาศ
รู ปแบบ รายงานการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบปรับอากาศ จัดทาขึ้นมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
ภาคทฤษฎีที่ทาการอบรม ดังนั้น ผูท้ ี่ผา่ นการฝึ กอบรมจะต้องสามารถจัดทารายงานตามรู ปแบบนี้ได้ โดย
ก่อนนาไปผูผ้ า่ นการฝึ กอบรมจะต้องเข้ ารับการฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิในสถานประกอบการเป็ นเวลา 2 วัน
โดยร่ วมกับวิทยากรและผูเ้ ชี่ยวชาญ รวมทั้งบุคลากรของสถานประกอบการที่เป็ นต้นแบบดาเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ตามรู ปแบบที่กาหนดในรายงานฉบับนี้
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โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบตั ิ
เพือ่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ตามเกณฑ์ มาตรฐานการใช้ พลังงานในระบบปรับอากาศ
รายงานการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ
บริษทั อน ุรักษ์พลังงานดีเด่น จากัด

รู ปป้ ายหน้าโรงงาน/อาคาร

จัดทำโดย

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้ านพลังงาน
ร่ วมกับ
บริษทั เอ็นเนอร์ ยี่ คอนเซอร์ เวชั่น เทคโนโลยี่ จากัด
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
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บทสรุปผู้บริหาร
ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.) โดยสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้ าน
พลังงาน (สพบ.) ได้มอบหมายให้ บริ ษทั เอ็นเนอร์ ยี่ คอนเซอร์ เวชัน่ เทคโนโลยี่ จากัด ดาเนิน
โครงกา รพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบตั ิเพื่อการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ โดยได้รับการอนุเคราะห์สถานที่เพื่อใช้
ฝึ กปฏิบตั ิจาก บริษัท อนุรักษ์ พลังงานดีเด่ น จากัด โดยทีมผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบร ม และทีมงาน
ของสถานประกอบการได้ร่วมกันตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพอุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ รวมทั้งตรวจ
วินิจฉัยหาสิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบปรับอากาศ เพื่อทาการปรับปรุ งแก้ไขให้อุปกรณ์มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งขึ้น โดยสถานประกอบการได้ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการดาเนินมาตรกา รต่างๆให้ประสบ
ผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยสรุ ปผลการดาเนินงานดังนี้
1. การใช้พลังงานและดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าของสถานประกอบการ
สถานประกอบการใช้พลังงานไฟฟ้ า 7,000,000 kWh/ปี โดยมีดชั นีการใช้พลังงานเฉลี่ย 0.25 kWh/kg ซึ่ง
มีศกั ยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน คิดเป็ นร้อยละ ….. เมื่อเทียบกับดัชนีการใช้พลังงานเฉลี่ย (กรณี อาคาร
ธุ รกิจและมีศกั ยภาพในการอนุรักษ์พลังงานร้อยละ ......... เมื่อเทียบกับเกณฑ์ของอาคารประเภท ..... ซึ่งมี
ค่าดัชนีการใช้พลังงานเฉลี่ย ..... )
2. การใช้พลังงานและดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าในระบบปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศมีการใช้พลังงานไฟฟ้ า 1,000,000 kWh/ปี คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 14.29 โดยอุปกรณ์
หลักมีศกั ยภาพในการอนุรักษ์พลังงานมาก เมื่อเทียบสมรรถนะของอุปกรณ์กบั ค่าพิกดั ของอุปกรณ์
3. สรุ ปผลการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ
มาตรการอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งสิ้ น 3 มาตรการ มีผลประหยัดพลังงานรวม 226,699.69 kWh/ปี คิดเป็ น
เงินที่ประหยัดได้ 707,983.13 บาท/ปี ใช้เงินลงทุนรวม 350,000.00 บาท ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 0.49 ปี โดย
แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
3.1 มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดาเนินการแล้ว รวม 1 มาตรการ มีผลประหยัดพลังงานรวม 22,680.00
kWh/ปี คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้ 70,829.64 บาท/ปี ใช้เงินลงทุน 25,000 บาท คิดเป็ น CO2 ลดลง 11.469
Ton/ปี
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3.2 มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่กาลังดาเนินการ รวม 1 มาตรการ มีผลประหยัดพลังงานรวม 198,403.20
kWh/ปี คิ ดเป็ นเงินที่ประหยัดได้ 619,613.19 บาท/ปี ใช้เงินลงทุน 300,000 บาท ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย
0.48 ปี คิดเป็ น CO2 ลดลง 100.332 Ton/ปี
3.3 มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่จดั ทาเป็ นแผนเพื่อดาเนินการต่อไป รวม
1 มาตรการ มีผลประหยัด
พลังงานรวม 5,616.49 kWh/ปี คิดเป็ นเงินที่ ประหยัดได้ 17,540.30 บาท/ปี ใช้เงินลงทุน 25,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 1.43 ปี คิดเป็ น CO2 ลดลง 2.840 Ton/ปี
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มาตรการที่ดาเนินการแล้ว
มาตรการที่กาลังดาเนินการ
มาตรการที่คาดว่าจะดาเนินการ

มาตรการทีเ่ ป็ นแผนดาเนินการ
1 การเปลี่ยนใบพัดลมหอผึ่งเย็น

มาตรการทีก่ าลังดาเนินการ
1 การลดพื้นที่ปรับอากาศ

22,680.00
198,403.20
5,616.49

มาตรการ

มาตรการทีด่ าเนินการแล้ ว
1 การเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นให้สูงขึ้น

ลาดับที่

kWh/ปี
kWh/ปี
kWh/ปี

รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

1) ชื่ อสถานประกอบการ
บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากัด
2) การใช้พลังงาน
2.1 พลังงานไฟฟ้ า
7,000,000
kWh/ปี
2.2 พลังงานในระบบปรับอากาศ
1,000,000
kWh/ปี
3) มาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ าในระบบปรับอากาศ

70,829.64
619,613.19
17,540.30

บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี

เงินลงทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุน

P P P P P P P P

P P P P P P P P P P

P P P P P P P P P P P P

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

แผนดาเนินการ
(เดือน/ปี )

มูลค่า 21,861,000.00 บาท/ปี
มูลค่า 3,123,000.00 บาท/ปี

kWh/ปี

ไฟฟ้ า

3.12
14.29

5,616.49
5,616.49
226,699.69

198,403.20
198,403.20

22,680.00
22,680.00

25,000.00
300,000.00
25,000.00

1.56
1.56
107.44

55.11
55.11

50.77
50.77

kW

ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ย
สัดส่ วน

ตารางบทสรุปผู้บริหาร

บาท
บาท
บาท

17,540.30
17,540.30
707,983.13

619,613.19
619,613.19

70,829.64
70,829.64

บาท/ปี

ผลประหยัด

บาท/kWh
%

ระยะเวลาคืนทุน
ระยะเวลาคืนทุน
ระยะเวลาคืนทุน

0.000478
0.000478
0.019310

0.016900
0.016900

0.001932
0.001932

ktoe/ปี

2.840
2.840
114.642

100.332
100.332

11.469
11.469

CO2
Ton/ปี

0.35
0.48
1.43

25,000.00
25,000.00
350,000.00

300,000.00
300,000.00

25,000.00
25,000.00

ปี
ปี
ปี

1.43
1.43
0.49

0.48
0.48

0.35
0.35

เงินลงทุน (บาท) ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

การลงทุน

บทที่ 7 รายงานการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบปรับอากาศ
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รายนามผูเ้ ข้าร่ วมปฏิบตั ิงาน
บุคลากรจากสพบ.
1. นาย ราชการไทย
2. นาย บริ การ

แสนใจดี
เพื่อราษฎร์

ทีมผูเ้ ชี่ยวชาญ และวิทยากร
1. นาย มาตรการ ดีเด่น
2. นาย พลังงาน เก่งอนุรักษ์
3. นาย ส่ งเสริ ม ตั้งใจช่วย
4. นาย เฉลียว แสนฉลาด
5. นาย ชาย
นิรนาม

ผูเ้ ชี่ยวชาญ และวิทยากร
ผูช้ ่วยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูช้ ่วยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูช้ ่วยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูช้ ่วยผูเ้ ชี่ยวชาญ

ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
1. นาย ทางาน มีเงินเก็บ
2. นาย ขยัน หมัน่ เพียร
3. นาย มารวย สุ ดขยัน
4. นาย เป็ นต่อ ประกาศศักดิ์
5. นาย แสนดี ชาญนาวี
6. นาย ชัดเจน ศาสตร์สูง
7. นาง ธิดา
พยายาม
8. น.ส.ขวัญใจ ชาวไร่ ออ้ ย
9. น.ส.ต้นข้าว นะจ๊ะ
10.นายบารุ ง เครื่ องจักรกล

บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น
บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น
บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น
บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น
บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น
บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น
บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น
บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น
บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น
บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น

จากัด
จากัด
จากัด
จากัด
จากัด
จากัด
จากัด
จากัด
จากัด
จากัด
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บทที่ 1
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นและลักษณะการใช้ พลังงานของสถานประกอบการ
บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากัด มีขอ้ มูลเบื้องต้น และลักษณะการใช้พลังงาน ดังต่อไปนี้
1.1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากัด
บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากัด

1.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
ชื่ อนิติบุคล
1.1.2 ทีต่ ้งั

เลขที่ 11/6 ซอย อินทามระ 40 ถนน สุ ทธิสารวินิจฉัย
แขวง ดินแดง เขต ดินแดง จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์ 10400
โทรศัพท์ 02-691-9533-4 โทรสาร 02-691-9535

1.1.3 ประเภทสถานประสถานกอบการ สิ่ งทอ
เริ่ มดาเนินการ พ.ศ.
2540
1.1.4 ผลิตภัณฑ์ /การบริการ
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
รายการ
กาลังการผลิต
ผลผลิตจริ ง
วัตถุดิบหลัก
วัตถุดิบรอง

ปริมาณ/นา้ หนัก หน่ วย/ปี
200,000
140,620
ผ้าดิบ
สี

หลา/ปี
หลา/ปี

1.1.5 เวลาทางาน
ส่ วน
ส่ วนผลิต/บริ การ
ส่ วนสานักงาน

จานวนวัน
ทางาน
(วัน/ปี )
300
300

จานวนชั่วโมง
ทางาน
(ชั่วโมง/วัน)
12
8

จานวนกะ
(กะ/วัน)
1
1
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1.1.6 จานวนพืน้ ที่
รายละเอียด

ตารางเมตร

พื้นที่ใช้สอย

35,000

พื้นที่ปรับอากาศ

15,000

1.1.7 จานวนพนักงาน
รายละเอียด

คน

พนักงานทั้งหมด

1,000

พนักงานดูแลระบบปรับอากาศ

2

1.1.8 ผู้ประสานงานของสถานประกอบการ
1. คุณ ทางาน มีเงินเก็บ ตาแหน่ง วิศวกรเครื่ องกล โทรศัพท์ 081-234-5678
2. คุณ ขยัน หมัน่ เพียร ตาแหน่ง วิศวกรไฟฟ้ า

โทรศัพท์ 088-765-4321

1.1.9 ทีมอนุรักษ์ พลังงานในระบบปรับอากาศของสถานประกอบการ
1. คุณ ยิง่ ใหญ่
2. คุณ ทางาน
3. คุณ ขยัน
4. คุณ บัญชี
5. คุณ บารุ ง

คุมทุกฝ่ าย
มีเงินเก็บ
หมัน่ เพียร
คอยเก็บเงิน
เครื่ องจักรกล

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ผูจ้ ดั การโรงงาน
วิศวกรเครื่ องกล
วิศวกรไฟฟ้ า
บัญชี
ช่างซ่อมบารุ งทัว่ ไป
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1.1.10 แผนที่
- แผนที่ต้ งั สถานประกอบการ

- แผนผังสถานประกอบการ (กรณี มากกว่า 1 อาคาร)
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1,799,232.13

1,769,548.01

1,915,760.63

1,755,581.96

1,721,297.66
1,893,065.79

21,861,000.00

1,915,760.63

1,687,216.37

1,821,750.00

605,566.00

583,334.00

591,354.00

601,586.00

540,255.00

576,123.00

566,618.00

602,245.00

613,436.00

562,146.00

551,168.00
606,169.00

7,000,000.00

613,436.00

540,255.00

583,333.33

เดือน-ปี

ม.ค. 2554

ก.พ. 2554

มี.ค. 2554

เม.ษ. 2554

พ.ค. 2554

มิ.ย. 2554

ก.ค. 2554

ส.ค. 2554

ก.ย. 2554

ต.ค. 2554

พ.ย. 2554
ธ.ค. 2554

รวม

สู งสุ ด

ต่าสุ ด

เฉลี่ยต่ อเดือน

1,880,811.14

1,687,216.37

1,878,753.08

1,846,798.54

1,821,752.08

1,891,182.62

พลังงานไฟฟ้ า
(kWh)

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

3.12

3.12

3.12

37.48

3.12
3.12

3.12

3.12

3.12

3.12

3.12

3.12

3.12

3.12

3.12

3.12

ค่าไฟฟ้ าต่อหน่วย
(บาท/kWh)

35,000.00

35,000.00

35,000.00

420,000.00

35,000.00
35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

พื้นที่ใช้สอย (m2)

1.2 การใช้ พลังงานไฟฟ้าและดัชนีการใช้ พลังงานของสถานประกอบการ(ประเภทโรงงาน)

15,000.00

15,000.00

15,000.00

180,000.00

15,000.00
15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

(m )

2

พื้นที่ปรับอากาศ

16.67

15.44

17.53

200.00

15.75
17.32

16.06

17.53

17.21

16.19

16.46

15.44

17.19

16.90

16.67

17.30

(kWh/m )

2

พลังงานไฟฟ้ าต่อพื้นที่ใช้สอย

38.89

36.02

40.90

466.67

36.74
40.41

37.48

40.90

40.15

37.77

38.41

36.02

40.11

39.42

38.89

40.37

(kWh/m )

2

พลังงานไฟฟ้ าต่อพื้นที่ปรับอากาศ

ดัชนีการใช้พลังงาน

11,718.33

10,452.95

12,803.05

140,620.00

11,012.18
12,147.07

11,132.72

12,803.05

12,248.24

11,142.55

11,373.49

10,452.95

12,245.00

11,979.46

11,718.35

12,364.96

ปริ มาณหรื อน้ าหนักผลผลิต
(หลา)

49.83

47.91

51.68

597.97

50.05
49.90

50.49

47.91

49.17

50.85

50.65

51.68

49.13

49.36

49.78

48.97

พลังงานไฟฟ้ าต่อผลผลิต
(kWh/หลา)

บทที่ 7 รายงานการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบปรับอากาศ
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เฉลี่ยต่ อเดือน

ต่าสุ ด

สู งสุ ด

รวม

พ.ย. 2554
ธ.ค. 2554

ต.ค. 2554

ก.ย. 2554

ส.ค. 2554

ก.ค. 2554

มิ.ย. 2554

พ.ค. 2554

เม.ษ. 2554

มี.ค. 2554

ก.พ. 2554

ม.ค. 2554

เดือน-ปี

พลังงานไฟฟ้ า
(kWh)

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ค่าไฟฟ้ าต่อหน่วย
(บาท/kWh)
พื้นที่ใช้สอย (m2)

1.2 การใช้ พลังงานไฟฟ้าและดัชนีการใช้ พลังงานของสถานประกอบการ(ประเภทอาคารธุรกิจ)

พลังงานไฟฟ้ าต่อพื้นที่ใช้สอย
(kWh/m2)

พื้นที่ปรับอากาศ
(m2)

สาหรับอาคารทุกประเภท
(kWh/m2)

พลังงานไฟฟ้ าต่อพื้นที่ปรับอากาศ

ดัชนีการใช้พลังงาน

จานวนห้องพัก พลังงานไฟฟ้ าต่อห้อง
(ห้อง)
(kWh/ห้อง)

สาหรับโรงแรม

จานวนคนไข้ใน พลังงานไฟฟ้ าต่อเตียง
(เตียง)
(kWh/เตียง)

สาหรับโรงพยาบาล

บทที่ 7 รายงานการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบปรับอากาศ
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1.3 การใช้ พลังงานไฟฟ้า
สถานประกอบการมีการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ดประมาณ 613,436 kWh ในเดือนกันยายน ต่าสุ ด 540,255
kWh ในเดือนพฤษภาคม และเฉลี่ย 583,333.33 kWh โดยพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้มากที่สุดสู งกว่าค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 5.16 ดังนั้นควรทาการตรวจสอบแก้ไข โดยพิจารณาข้อมูล ย้อนหลังในเดือนที่มีการใช้พลังงานสู งว่า
เกิดจากสาเหตุใด และเดือนที่ต่าเกิดจากสาเหตุใด แล้วสรุ ปเป็ นแนวทางแก้ไขในการควบคุมการใช้
พลังงานไฟฟ้ าในเดือนต่อไปให้มีค่าไม่เกินค่าเฉลี่ย
การใช้พลังงานไฟฟา
kWh
620000
600000
580000
560000
540000
พลังงานไฟฟา kWh)

520000

พลังงานไฟฟาเฉลี่ย kWh)

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

มกราคม

500000

1.4 ดัชนีการใช้ พลังงานไฟฟ้า
สถานประกอบการมีดชั นีการใช้พลังงานไฟฟ้ าสู งสุ ดประม าณ 51.68 kWh/หลา ในเดือนพฤษภาคม
ต่าสุ ด 47.91 kWh/หลา ในเดือนกันยายน และเฉลี่ย 49.83 kWh/หลา โดยดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้
มากที่สุดสู งกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.72 ดังนั้นควรทาการตรวจสอบแก้ไข โดยพิจารณาข้อมูลย้อนหลังใน
เดือนที่มีดชั นีการใช้พลังงานสู งว่าเกิด จากสาเหตุใด และเดือนที่ต่าเกิดจากสาเหตุใดแล้วสรุ ปเป็ นแนว
ทางแก้ไข รวมทั้งควบคุมดัชนีการใช้พลังงานในเดือนต่างๆ ไม่ให้มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ย จะส่ งผลให้ดชั นี
การใช้พลังงานเฉลี่ยของปี ต่อไปลดลง
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แผนภาพดัชนีการใช้พลังงานไฟฟา

kWh/หลา
52
51
50

49
48

ดัชนีการใช้พลังงาน kWh/sq.m)

47

ธันวาคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

สิงหาคม

กรกฎาคม

มิถุนายน

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

กุมภาพันธ์

มกราคม

กันยายน

ดัชนีการใช้พลังงานเฉลี่ย kWh/sq.m)

46

1.5 ความสั มพันธ์ ระหว่างพลังงานไฟฟ้าและผลผลิต
สถานประกอบการมีความสั มพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้ าและผลผลิต (การให้บริ การ ) สู ง โดยมีคา่ R2
เท่ากับ 0.9665 ซึ่ งเกิดจาก ดังนั้นควรทาการตรวจสอบแก้ไข โดยทัว่ ไปค่า R2 ที่ยอมรับ
ได้ควรมีค่ามากกว่า 0.8 โดยถ้าต่ากว่า 0.8 ควรตรวจสอบย้อยหลังกลับไปว่าการใช้ขอ้ มูลผลผลิตถูกต้อง
หรื อไม่ เช่น ห น่วยที่ใช้วดั สัมพันธ์กบั การใช้พลังงานหรื อไม่ รวมทั้งการบริ หารจัดการการใช้พลังงาน
และการบริ หารจัดการการผลิตหรื อบริ การสม่าเสมอหรื อไม่
ปัจจุบนั Fixed Energy อยูป่ ระมาณ 184,570 kWh ซึ่ งค่อนข้างสู ง ซึ่ งอาจเกิดจากการบริ หารจัดการการ
ผลิตให้เต็มประสิ ทธิภาพของเครื่ อง จักรหรื อมีการสู ญเสี ยพลังงานมากหรื อประสิ ทธิภาพเครื่ องจักรต่า
ส่ วน Variable Energy มีค่า 34.029 kWhต่อผลผลิต 1 หลา ดังนั้นถ้าปรับปรุ งกระบวนการผลิตหรื อบริ การ
และการใช้เทคโนโลยีที่ดีข้ ึนจะส่ งผลให้ค่านี้ลดต่าลงโดยพิจารณาเครื่ องจักรที่มีนยั สาคัญก่อน

.

.
.

y= . x+
R² .

.

ดัชนีไฟฟาป
เชิงเส้น ดัชนีไฟฟาป

.

.
.
.

10,000.00

10,500.00

11,000.00

11,500.00

12,000.00

12,500.00

13,000.00
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1.6 ความสั มพันธ์ ระหว่างดัชนีการใช้ พลังงานไฟฟ้าและผลผลิต
สถานประกอบการมีดชั นีการใช้พลังงานไฟฟ้ าสัมพันธ์กบั ผลผลิตที่ R2 เท่ากับ 0.8743 ซึ่ งค่อนข้างสู งอาจ
เกิดจาก ดังนั้น ควรทาการตรวจสอบเพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีข้ ึน โดยทัว่ ไปถ้า
2
R มีค่าสู งกว่า 0.8 แสดงว่าการกระจายตัวของข้อมูลใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย การผลิตที่มากจะส่ งผลให้ตน้ ทุน
การผลิตหรื อบริ การ ลดต่าลงเนื่องจากพลังงานที่สูญเสี ยต่างๆค่อนข้างคงที่ ในกรณี ของสถาน
ประกอบการนั้นในขณะที่ไม่มีการผลิตหรื อบริ การเลย ดัชนีการใช้พลังงานเท่ากับ 65.77 kWh/หลา ดังนั้น
ควรบริ หารจัดการการใช้และทาการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเครื่ องจักร /อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งขึ้นจะสามารถลดต้นทุนการผลิตทางด้านพลังงานไฟฟ้ าได้

.
.
.
.
.
.
.

ดัชนีเทียบผลผลิต

y = -0.0014x + 65.77
R² = 0.8743

เชิงเส้น ดัชนีเทียบผลผลิต

kg
10,000.00

10,500.00

11,000.00

11,500.00

12,000.00

12,500.00

13,000.00

1.7 สั ดส่ วนการใช้ พลังงานไฟฟ้าในระบบ / อุปกรณ์
สถานประกอบการ บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากัด มีสัดส่ วนการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในระบบอุปกรณ์
หลักที่มีนยั สาคัญสามอันดับแรกคือ ระบบอากาศอัด , กระบวนการผลิตและอื่นๆ , ระบบปรับอากา ศ
ดังนั้นควรศึกษาเชิงลึกเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงาน ในระบบดังกล่าว เพื่อให้ดชั นีการใช้
พลังงานของสถานประกอบการลดต่าลง
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ระบบ/อุปกรณ์

พลังงานไฟฟ้า
(kWh/y)

ร้ อยละการใช้ พลังงานไฟฟ้า
(%)

1. ระบบปรับอากาศ
2. ระบบอากาศอัด
3. ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
4. กระบวนการผลิตและอื่นๆ

1,000,000
3,000,000
500,000
2,500,000
7,000,000

14.29
42.86
7.14
35.71
100.00

รวม

กราฟแสดงสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟาในระบบ อุปกรณ์
. ระบบปรั บ
อากาศ

. กระบวนการ
ผลิตและอื่นๆ
. ระบบอากาศ
อัด

. ระบบไฟฟา
แสงสว่าง

1.8 สรุ ปศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงานจากภาพรวมการใช้ พลังงานไฟฟ้า
1.8.1 มีศกั ยภาพในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าให้เท่ากับค่าเฉลี่ยที่ 6,650,000 kWh คิดเป็ นร้อยละ 5
1.8.2 มีศกั ยภาพในการลดดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าให้เท่ากับค่าเฉลี่ยที่ 0.2375 kWh/kg คิดเป็ นร้อยละ
5
1.8.3 ระบบที่มีนยั สาคัญในการลดการใ ช้พลังงาน คือ ระบบอากาศอัด , กระบวนการผลิตและอื่นๆ ,
ระบบปรับอากาศ ซึ่ งระบบปรับอากาศเป็ นระบบหนึ่งที่สามารถ ดาเนินการต่างๆให้เกิดการ
อนุรักษ์พลังงานได้ง่าย
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บทที่ 2
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น และลักษณะการใช้ พลังงานของระบบปรับอากาศ
2.1 การใช้ พลังงาน และสั ดส่ วนการใช้ พลังงานของระบบปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศใช้พลังงานรวม 1,000,000 kWh/ปี คิดเป็ นร้อยละ 14.29 ของการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ทั้งหมด ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ าในระบบปรับอากาศ 466.67 kWh/m2y โดยมีสัดส่ วนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าในอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
ระบบ/อุปกรณ์
1. เครื่ องทาน้ าเย็น
2. เครื่ องสู บน้ าเย็น
3. เครื่ องสู บน้ าระบายความร้อน
4. หอระบายความร้อน
5. เครื่ องส่ งลมเย็น
รวมทั้งสิ้ น

พลังงานไฟฟ้า (kWh/y)
830,000
50,000
50,000
20,000
50,000
1,000,000

ร้ อยละการใช้ พลังงานไฟฟ้า (%)
83
5
5
2
5
100

กราฟแสดงสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟาในระบบ / อุปกรณ์
. เครื่องสูบน้า
ระบายความร้อน

. หอระบายความ
ร้อน

. เครื่องส่งลมเย็น

. เครื่องสูบน้าเย็น

. เครื่องทาน้าเย็น
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2.2 ขนาดพิกดั ของอุปกรณ์ หลักในระบบปรับอากาศ
บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากัด ใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อุปกรณ์หลัก
1. เครื่ องทาน้ าเย็น (CH)

2. เครื่ องสูบน้ าเย็น (CHP)

3. เครื่ องสูบน้ าระบายความร้อน (CDP)

4. หอระบายความร้อน (CT)

5. เครื่ องส่งลมเย็น (AHU)

แบบ / ชนิ ด

ขนาดพิกดั

จานวน อายุการใช้งาน
(ชุ ด)
(ปี )
1
10

ดัชนี การใช้พลังงาน
พิกดั
1.3 kW/TR

 CH-01 แบบรวมศูนย์
ชนิ ดระบายความร้อน
ด้วยน้ า

210 TR

273 kW

 CH-02 แบบรวมศูนย์
ชนิ ดระบายความร้อน
ด้วยน้ า

210 TR

273 kW

1

10

1.3 kW/TR

 CH-03 แบบรวมศูนย์
ชนิ ดระบายความร้อน
ด้วยน้ า

210 TR

273 kW

1

10

1.3 kW/TR

 CHWP-01 ปั๊มแบบ
แรงเหวีย่ ง (Centrifugal
Pump)

504 GPM

30 kW

1

10

16.8 GPM/kW

 CHWP-2 ปัม๊ แบบ
แรงเหวีย่ ง (Centrifugal
Pump)

504 GPM

30 kW

1

10

16.8 GPM/kW

 CHWP-03 ปั๊มแบบ
แรงเหวีย่ ง (Centrifugal
Pump)

504 GPM

30 kW

1

10

16.8 GPM/kW

 CDP-01 ปั๊มแบบแรง
เหวีย่ ง (Centrifugal
Pump)

504 GPM

30 kW

1

10

16.8 GPM/kW

 CDP-02 ปั๊มแบบแรง
เหวีย่ ง (Centrifugal
Pump)

504 GPM

30 kW

1

10

16.8 GPM/kW

 CDP-03 ปั๊มแบบแรง
เหวีย่ ง (Centrifugal
Pump)

504 GPM

30 kW

1

10

16.8 GPM/kW

 CT-1 แบบไหล
ขวางทางน้ า (Cross
Flow)

300 TR

15 kW

1

10

0.05 kW/TR

 CT-2 แบบไหล
ขวางทางน้ า (Cross
Flow)

300 TR

15 kW

1

10

0.05 kW/TR

 CT-3 แบบไหล
ขวางทางน้ า (Cross
Flow)

300 TR

15 kW

1

10

0.05 kW/TR

 CT-4 แบบไหล
ขวางทางน้ า (Cross
Flow)

300 TR

15 kW

1

10

0.05 kW/TR

 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
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2.3 แผนภาพระบบปรับอากาศ

2.4 รายละเอียดการใช้ งานระบบปรับอากาศ
โรงงาน มีการใช้งานเครื่ องทาน้ าเย็น วันละ 1 ชุด ตั้งแต่เวลา 7:00 น. – 19:00 น.โดยสลับกันไปมาในทุกๆ
วัน และเปิ ดใช้งาน เครื่ องสู บ น้ าเย็น จานวน 1 ชุด เครื่ องสู บ น้ าระบายความร้อน จานวน 1 ชุด และหอ
ระบายความร้อน 1 ชุด โดยสลับกันไปมาในทุกๆวัน
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5. เครื่ องส่ งลมเย็น
(ขนาดพิกดั TR, kW)

4. หอระบายความร้อน
(ขนาดพิกดั TR, kW)

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม
รวมทั้งระบบ

3. เครื่ องสู บน้ าระบายความร้อน
(ขนาดพิกดั GPM, kW)

2. เครื่ องสู บน้ าเย็น
(ขนาดพิกดั GPM, kW)

1. เครื่ องทาน้ าเย็น
(ขนาดพิกดั TR, kW)

อุปกรณ์หลัก

 AHU-1
 AHU-2
 AHU-3

 CT-1
 CT-2
 CT-3
 CT-4

 CDP-1
 CDP-2
 CDP-3

 CHP-1
 CHP-2
 CHP-3

 CH-1
 CH-2
 CH-3

รหัส/หมายเลข

ขนาดพิกดั
TR หรื อ GPM
210
210
210
630
504
504
504
1520
504
504
504
1520
300
300
300
300
1200
30
40
50
120
-

2.5 การคานวณสั ดส่ วนการใช้ พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ หลักในระบบปรับอากาศ
kW
273
273
273
819
30
30
30
90
30
30
30
90
15
15
15
15
60
5
7
10
22
1081

กาลังไฟฟ้ าจริ ง แฟคเตอร์ การใช้งาน แฟคเตอร์ การทางาน
kW
UF
OF
227.27
0.33
1
231.48
0.33
1
239.90
0.33
1
698.65
15.15
0.33
12.63
0.33
14.31
0.33
42.09
14.31
0.33
15.15
0.33
12.63
0.33
42.09
5.78
0.25
5.33
0.25
5.67
0.25
5.44
0.25
22.22
3.06
1
4.44
1
6.39
1
13.89
818.94
-

ชัว่ โมงใช้งาน
h/y
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
-

พลังงานไฟฟ้ า สัดส่ วนการใช้พลังงาน
kWh
%
270,000
27.00
275,000
27.50
285,000
28.50
830,000
83.00
18,000
1.80
15,000
1.50
17,000
1.70
50,000
5.00
17,000
1.70
18,000
1.80
15,000
1.50
50,000
5.00
5,200
0.52
4,800
0.48
5,100
0.51
4,900
0.49
20,000
2.00
11,000
1.10
16,000
1.60
23,000
2.30
50,000
5.00
1,000,000
100.00

บทที่ 7 รายงานการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบปรับอากาศ
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บทที่ 3
การตรวจวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพและตรวจวินิจฉัย
3.1 เครื่องทานา้ เย็น (Chiller)
3.1.1 การตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะ
3.1.1.1 วิธีการตรวจวัดสมรรถนะเครื่องทานา้ เย็น
การตรวจวัดเครื่ องทาน้ าเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่ องในรู ปของกาลังไฟฟ้ าที่ใช้เทียบกับความ
เย็นที่ได้ (กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น ; kW/TR) ที่ภาระเต็มพิกดั เพื่อนาไปใช้เปรี ยบเ ทียบกับสมรรถนะของ
เครื่ องของผูผ้ ลิต เพื่อพิจารณาความแตกต่างก่อนที่จะหาแนวทางแก้ไขปรับปรุ ง หรื อเปลี่ยนใหม่ต่อไป
โดยใช้สมการคานวณดังนี้
ChP
PC
Q
F
T

=
=
=
=
=
=

PC / Q
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ (kW)
ความสามารถในการทาความเย็น (TR)
500 x F x T / 12,000
อัตราการไหลของน้ าเย็น (GPM)
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้า-อุณหภูมิน้ าเย็นออก (oF)
ตารางที่ 3.1-1 การตรวจวัดเครื่ องทาน้ าเย็น

จุดที่
การตรวจวัด
1 วัดอัตราการไหลของน้ าเย็น
2 วัดอุณหภูมิน้ าเย็นเข้า-ออก
3 วัดกาลังไฟฟ้ า

เครื่องมือตรวจวัด
Ultrasonic Flow meter
Thermometer
Power meter

ลักษณะการตรวจวัด
วัดต่อเนื่องทุก 10 นาที
เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง ขณะที่
ภาระสู งสุ ด

3.1.1.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะ
เครื่ องทาน้ าเย็นหมายเลข 1-3 ยีห่ อ้ เทรน ขนาดพิกดั ทาความเย็น 210 TR และพิกดั กาลังไฟฟ้ า 273 kW ค่า
สมรรถนะ 1.30 kW/TR มีอายุการใช้งาน 10 ปี เปิ ดใช้งานครั้งละ 1 ชุด โดยสลับกันเดินตลอด 24 ชัว่ โมง
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ตารางที่ 3.1-2 ผลการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเครื่ องทาน้ าเย็น
รายการ
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ขนาดพิกดั ทาความเย็น
1.2 เกณฑ์ค่า kW/TR มาตรฐาน
1.3 ค่า kW/TR พิกดั ของเครื่ อง
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ของส่ วนทาน้ าเย็น

สั ญลักษณ์ หน่ วย

TRR
ChPS
ChPR

No.1

ข้ อมูล
No.2

No.3

TR
210
kW/TR 1.24
kW/TR 1.30

210
1.24
1.30

210
1.24
1.30

EL

kW

FL

GPM
o
F

227.27 231.48 239.90

ทีม่ าของ
ข้ อมูล

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.2 อัตราการไหลของน้ าเย็นที่ไหลผ่าน
ส่ วนทาน้ าเย็น

400

400

400

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

55.00

55.00

55.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

45.00

45.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.3 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าส่ วนทาน้ าเย็น

TI

2.4 อุณหภูมิน้ าเย็นออกจากส่ วนทาน้ าเย็น
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทาความเย็น
TR = (500 x FL x (TI - TO) / 12,000)

TO

o

45.00

TRA

TR

166.67 166.67 166.67

3.2 ค่า kW/TR ของเครื่ องทาน้ าเย็น
ChP = EL / TRA
3.3 ความแตกต่างของความสามารถในการทา
ความเย็นเทียบกับพิกดั ของเครื่ อง
%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100
3.4 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน
% ChPS = ((ChPS - ChPA) / ChPS) x 100
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกับ
พิกดั ของเครื่ อง
% ChPR = ((ChPA - ChPR) / ChPR) x 100

ChPA

F

kW/TR 1.36

1.39

1.44

%TR

%

20.63

20.63

20.63

%ChPS

%

8.82

10.79

13.89

%ChPR

%

4.62

6.92

10.77
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3.1.1.3 สรุ ปผลการตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะ
1. เครื่ องทาน้ าเย็นทั้ง 3 ชุด มีค่า kW/TR ต่ากว่าค่า kW/TR พิกดั มากควรตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุ ง
2. เครื่ องทาน้ าเย็นหมายเลข 3 มีค่า kW/TR เฉลี่ยสู งที่สุด ควรพิจารณาลดเวลาการใช้งาน
3. ควรพิจารณาบริ หารจัดการเดินเครื่ องทาน้ าเย็นที่ภาระมากกว่า 70% เพื่อให้ค่า kW/TR ลดต่าลง

รู ปที่ 3.1-1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่ องทาน้ าเย็น
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3.1.2 การตรวจวินิจฉัยเครื่องทานา้ เย็น
3.1.2.1 ผลการตรวจวินิจฉัยเครื่องทานา้ เย็น
รายละเอียด

2. อัตราการไหลน้ าเย็น

พิกดั (kW)
ตรวจวัด (kW)
ผลต่าง (%)
พิกดั (GPM)

เครื่ องทาน้ าเย็น
CH - 1
CH - 2
CH - 3
273
273
273
227.27
231.48
239.90
16.75
15.21
12.12
504
504
504

3. อัตราการไหลน้ าระบายความร้อน

ตรวจวัด (GPM)
ผลต่าง (%)
พิกดั (GPM)

400
20.63
504

400
20.63
504

400
20.63
504

 3.0 GPM/TR ที่ T = 10 oF

ตรวจวัด (GPM)
ผลต่าง (%)
เข้า ( oF )

410
18.65
55

410
18.65
55

410
18.65
55

 อุณหภูมิน้ าเย็นที่ออกควรสู งที่สุดเท่า

ออก ( oF )

45

45

45

ผลต่าง ( oF )

1. กาลังไฟฟ้ า

4. อุณหภูมิน้ าเย็น

5. อุณหภูมิน้ าระบบายความร้อน

6. อุณหภูมิน้ าเย็นที่ปรับตั้ง
7. ปรับตั้ง Current Limit
8. เครื่ องทางานที่
9. อุณหภูมิระเหยของสารทาความเย็นใน
อีแวปปอเรเตอร์
10. อุณหภูมิควบแน่นของสารทาความเย็น
ในคอนเดนเซอร์
11. Evaporator Approach Temporature

เกณฑ์มาตรฐาน
 ควรต่ากว่าพิกดั ไม่เกิน 30%

 2.4 GPM/TR ที่ T = 10 oF

ที่จะทาได้ (ทัว่ ไป 44-47 oF)

10

10

10

o

90

90

90

 อุณหภูมิน้ าระบายที่เข้าควรไม่เกิน

o

ออก ( F )

100

100

100

90 oF

ผลต่าง ( oF )

10

10

10

o

45

45

45

 ควรสู งที่สุดเท่าที่จะทาได้

100
80
42

100
80
42

 ควรอยูป่ ระมาณ 90-95%
 ควรทางานที่ภาระมากกว่า 70%

( oF )

100
80
42

( oF )

105

105

105

( oF )

3

3

3

เข้า ( F )

( F)
(%)
(%)

 อุณหภูมิอิ่มตัวของสารทาความเย็นควร
ต่ากว่าอุณหภูมิน้ าเย็นที่ได้ไม่เกิน 2-4 oF

12. Condenser Approach Temporature

( oF )

พิกดั (TR)
ตรวจวัด (TR)
ผลต่าง (%)
14. ค่า kW/TR
พิกดั (kW/TR)
(ที่ภาระเต็มพิกดั )
ตรวจวัด (kW/TR)
ผลต่าง (%)
15. ความดันสารทาความเย็น
ด้านสู ง (Psig)
ด้านต่า (Psig)
ผลต่าง (Psig)
16. มีการลัดวงจรของน้ าเย็นเข้าเครื่ องที่ไม่
มี/ไม่มี
เปิ ดใช้งานหรื อไม่
13. ความสามารถในการทาความเย็น
(ที่ภาระเต็มพิกดั )

5

210
166.67
20.63
1.3
1.36
4.62
134.93
37.03
97.90
ไม่มี

5

210
166.67
20.63
1.3
1.39
6.92
134.93
37.03
97.90
ไม่มี

5

210
166.67
20.63
1.3
1.44
10.77
134.93
37.03
97.90
ไม่มี

 อุณหภูมิอิ่มตัวของสารทาความเย็น
ควรสู งกว่าอุณหภูมิน้ าระบายที่ออกไม่
เกิน 4-6 oF
 ควรมีผลต่างกันไม่เกิน 20%

 ควรมีผลต่างกันไม่เกิน 10%

 แต่ละชุดควรมีค่าผลต่างใกล้เคียงกัน
 ค่าความดันด้านสู งและต่าควร
ใกล้เคียงกัน
 ไม่ควรมีการลัดวงจรของน้ าเย็นเข้า
เครื่ องที่ไม่เปิ ดใช้งาน
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3.1.2.2 สรุ ปผลการตรวจวินิจฉัยเครื่องทานา้ เย็น
1. กาลังไฟฟ้ าที่ตรวจวัดต่ากว่ากาลังไฟฟ้ าพิกดั ร้อยละ 14.69 ควรพิจารณาเดินเครื่ องที่ภาระสู งกว่า
70% จะส่ งผลให้สมรรถนะของเครื่ องสู ง
2. อัตราการไหลของน้ าเย็นต่ากว่าอัตราการไหลพิกดั ร้อยละ 20.63 ควรพิจารณาเพิ่มให้ได้มาตรฐาน
การออกแบบของเครื่ องจะส่ งผลให้ค่า kW/TR ลดลง เนื่องจากประสิ ทธิภาพการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนระหว่างสารทาความเย็นและน้ าสู งขึ้น
3. อัตราการไหล ของน้ าระบายความร้อนต่ากว่าอัตราการไหลพิกดั ร้อยละ 18.65 ควรพิจารณาเพิ่มให้
ได้มาตรฐานการออกแบบของเครื่ อง จะส่ งผลให้ค่า kW/TR ลดลง เนื่องจากประสิ ทธิภาพการ
แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารทาความเย็นและน้ าสู งขึ้น
4. อุณหภูมิน้ าเย็นที่ผลิตประมาณ 45 OF ค่อนข้างต่า ควรพิจารณาปรับอุณหภูมิน้ าเย็นให้สูงขึ้นจะส่ งผล
ให้เครื่ องมีค่า kW/TR ลดลง โดยใช้กาลังไฟฟ้ าลดลงและได้ความเย็นมากขึ้น
5. อุณหภูมิน้ าระบายที่เข้าเครื่ องประมาณ 90 OF ค่อนข้างสู ง ควรพิจารณาแก้ไขระบบระบายความร้อน
เพื่อลดอุณหภูมิน้ าให้ต่าลง จะส่ งผลให้ค่า kW/TR ของเครื่ องลดลง โดยใช้กาลังไฟฟ้ าลดลงและได้
ความเย็นเพิม่ มากขึ้น (โดยทัว่ ไปอุณหภูมิน้ าระบาย ความร้อนลดลงทุกๆ 1 OF จะส่ งผลให้ค่า kW/TR
ลดลงประมาณ 1.5-2%)
6. ปั จจุบนั ปรับตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นที่ 45 OF ควรพิจารณาปรับตั้งให้สูงขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่ภาระการ
ทางานของเครื่ องต่า กว่า 80% (โดยทัว่ ไปอุณหภูมิน้ าเย็นสู งขึ้นทุกๆ 1 OF จะส่ งผลให้ค่า kW/TR
ลดลงประมาณ 1-2%)
7. ปั จจุบนั ปรับตั้ง Current Limit ที่ 100% ซึ่ งเป็ นจุดที่ค่า kW/TR สู ง ควรพิจารณาปรับตั้งที่ 90-95%
จะส่ งผลให้กาลังไฟฟ้ าลดลง โดยความสามารถในการทาความเย็นลดลงเล็กน้อย
8. Evaporator Approach Temperature ประมาณ 3 OF ซึ่งเกณฑ์ที่ควรประมาณ 2-4 OF
9. Condenser Approach Temperature ประมาณ 5 OF ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์โดยทัว่ ไปควรประมาณ 2-4 OF
ควรพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารทาความ
เย็นและน้ าดีข้ ึน
10. ความสามารถในการทาความเย็นประมาณ 166 TR ต่างจากพิกดั มากกว่าร้อยละ 20 ส่ งผลให้ค่า
kW/TR ของเครื่ องสู งขึ้น ดังนั้นควรบริ หารจัดการการใช้ให้ทางานมากกว่า 70%
11. ค่า kW/TR จากการตรวจวัดประมาณ 1.11 kW/TR ซึ่ งต่างจากพิกดั มากกว่าร้อยละ 10 ควรพิจารณา
หาสาเหตุและแก้ไข โดยเฉพาะเครื่ อง No. 3 มีค่าสู งที่สุด
12. เครื่ องทาน้ าเย็นมีอายุการใช้งานมากกว่า 10-15 ปี ควรพิจารณาเปลี่ยนใหม่ จะส่ งผลให้สามารถลด
การใช้พลังงานไฟฟ้ าได้มาก และลดการใช้สาร CFC ซึ่ งมีผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน
13. ชุดที่มีความดันสารทาความเย็นด้านสู งมากที่ สุ ดควรพิจารณาแก้ไขความผิดปกติและลดการใช้งาน
และชุดที่มีความดันสารทาความเย็นด้านต่าต่าที่สุดควรพิจารณาแก้ไขความผิดปกติและลดการใช้
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งาน รวมทั้งชุดที่มีผลต่างของความดันด้านสู ง และด้านต่ามากที่สุดควรพิจารณาแก้ไขและลดการ
ทางาน
14. การทางานปกติไม่ควรเปิ ดวาล์วน้ า เย็นชุดที่ไม่ใช้งานทิ้งไว้เพราะน้ าบางส่ วนจะไหลผ่าน และ
ออกมาผสมกับน้ าเย็นที่ส่งจ่ายทาให้อุณหภูมิสูงมากขึ้น
3.2 เครื่องสู บนา้ เย็น (Chilled Water Pump)
3.2.1 การตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะ
3.2.1.1 วิธีการตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสู บนา้ เย็น
การตรวจวัดเครื่ องสู บน้ าเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่ องในรู ปของอัตราการไหลของน้ าที่ได้
เทียบกับกาลังไฟฟ้ าที่ใช้ (แกลลอนต่อนาทีต่อกิโลวัตต์ ; GPM/kW) เพื่อนาไปใช้เปรี ยบเทียบกับ
สมรรถนะของเครื่ องสู บน้ าจากผูผ้ ลิต เพื่อพิจารณาความแตกต่างก่อนที่จะหาแนวทางแก้ไขปรับปรุ งหรื อ
เปลี่ยนใหม่ต่อไป โดยใช้สมการคานวณดังนี้
IP = F / PP
F = อัตราการไหลของน้ าเย็นเข้าหรื อออกจากเครื่ องสู บน้ า (GPM)
PP = กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องสู บน้ าใช้ (kW)
ตารางที่ 3.2-1 การตรวจวัดเครื่ องสู บน้ าเย็น
จุดที่
1
2

การตรวจวัด
วัดกาลังไฟฟ้ า
วัดอัตราการไหลของน้ าเย็น

เครื่องมือตรวจวัด
ลักษณะการตรวจวัด
Power meter
วัดชัว่ ขณะ เนื่องจากอัตราการ
Ultrasonic Flow meter ไหลของน้ าคงที่

3.2.1.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะ
เครื่ องสู บน้ าเย็นหมายเลข 1 – 3 ขนาดพิกดั 504 GPM 30 kW มีอายุการใช้งาน 10 ปี และเปิ ดใช้งานตลอด
24 ชัว่ โมง โดยสลับกันเดินครั้งละ 1 ชุด
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ตารางที่ 3.2-2 ผลการตรวจวิเคราะห์เครื่ องสู บน้ าเย็นหมายเลข 1 – 3
รายการ
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ขนาดพิกดั มอเตอร์ เครื่ องสู บน้ า
1.2 ขนาดพิกดั อัตราการไหล
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องสู บน้ าใช้
2.2 อัตราการไหลของน้ าเย็น
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ค่า GPM/kW พิกดั ของเครื่ องสู บน้ า
IR = FLR / ELR
3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่ องสู บน้ า
IA = FL / EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/kW เทียบกับพิกดั
%I = ((IR - IA)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกาลังไฟฟ้ าเทียบกับพิกดั
%EL = ((ELR - EL)/ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหลเทียบกับพิกดั
%FL = ((FLR - FL)/FLR) x 100

สั ญลักษณ์

หน่ วย
No.1

ข้ อมูล
No.2

No.3

ELR
FLR

kW
GPM

30.00
504

30.00
504

30.00
504

EL
FL

kW
GPM

15.15
400

12.63
400

14.31
400

IR

GPM/kW

16.80

16.80

16.80

IA

GPM/kW

26.40

31.67

27.95

%I

%

57.14

88.51

66.37

%EL

%

49.50

57.90

52.30

%FL

%

20.63

20.63

20.63

3.2.1.3 สรุ ปผลการตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะ
1. เครื่ องสู บน้ าทั้ง 3 ชุด มีสมรรถนะสู งกว่าพิกดั
2. ควรพิจารณาปรับลดอัตราการไหลของน้ าให้ใกล้เคียงกัน และเหมาะสมกับความต้องการของ เครื่ อง
ทาน้ าเย็น
3. ควรตรวจสอบแก้ไขเครื่ องสู บน้ าหมายเลข 1 ที่มีสมรรถนะต่ากว่าชุดอื่น
4. ควรเปิ ดใช้งานเครื่ องสู บน้ าชุดที่มีสมรรถนะสู งสุ ดเป็ นหลัก
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รู ปที่ 3.2-1 ตาแหน่งการตรวจวัดเครื่ องสู บน้ าเย็น
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3.2.2 การตรวจวินิจฉัยเครื่องสู บนา้ เย็น
3.2.2.1 ผลการตรวจวินิจฉัยเครื่องสู บนา้ เย็น
รายละเอียด
1. กาลังไฟฟ้ า

2. อัตราการไหล

3. สมรรถนะเครื่ องสู บน้ า

4. แรงดันตกคร่ อมเครื่ องสู บน้ า

5. เสี ยง
6. การสัน่
7. อุณหภูมผิว
8. การเดินใช้งาน

9. ประวัติมอเตอร์
10. หรี่ วาล์วทางเข้าหรื อทางออก
11. การเชื่ อมต่อท่อกับ Header
12. เดินเครื่ องสู บน้ าจานวนเท่ากับเครื่ อง
ทาน้ าเย็น

พิกดั (kW)
ตรวจวัด (kW)
ผลต่าง (%)
พิกดั (GPM)
ตรวจวัด (GPM)
ผลต่าง (%)
พิกดั (GPM/kW)
ตรวจวัด (GPM/kW)
ผลต่าง (%)
พิกดั (m)
ตรวจวัด (m)
ผลต่าง (%)
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
สลับไปมา
เดินชุดสมรรถนะสู ง
เป็ นหลัก
ไม่เคยไหม้
เคยไหม้(ครั้ง)
เปิ ดเต็มที่
หรี่ วาล์ว(%)
แบบตัววาย
แบบตัวที
เท่ากับ/มากกว่า

CHP - 1
30.00
15.15
49.49
504
400
20.63
16.8
26.40
57.14

เครื่ องสู บน้ าเย็น
CHP - 2
30.00
12.63
57.91
504
400
20.63
16.8
31.68
88.57

เกณฑ์มาตรฐาน
CHP - 3
30.00
14.31
52.30
504
400
20.63
16.8
27.95
66.39

 กาลังไฟฟ้ าที่ใช้จริ งควรต่ากว่าพิกดั
ไม่เกิน 30%
 กาลังไฟฟ้ าที่ใช้จริ งควรจะใกล้เคียงกัน
 –อัตราการไหลควรเท่ากับความต้องการ
ของเครื่ องทาน้ าเย็น
 อัตราการไหลแต่ละชุดควรใกล้เคียงกัน
 –สมรรถนะควรเท่ากันหรื อสู งกว่าพิกดั
 สมรรถนะแต่ละชุดควรใกล้เคียงกัน
 –ควรใกล้เคียงพิกดั
 แต่ละชุดควรไม่แตกต่างกันมาก

P

P

P

P

P
P
P
P

P
P
P

P
P

P

 –ควรเดินชุดที่มี GPM/kW สู งสุ ด
เป็ นหลัก

P

 –ชุดที่เคยไหม้ควรนามาใช้ให้นอ้ ย
 ไหม้เกิน 3 ครั้งควรเปลี่ ยนใหม่
 –ควรใช้Invertorควบคุมแทน
การหรี่ วาล์ว
 –เปลี่ ยนการเชื่ อมต่อแบบตัวทีเป็ นตัววาย
 ขยายขนาด Header ถ้าเล็กเกินไป
 –ควรเดินจานวนเท่ากัน

2 ครั้ง
P
90%

P
P

P
P

 –เสี ยงนิ่ งสม่าเสมอ
 เสี ยงไม่ต่างจากชุดอื่นๆ
 –ไม่ควรสัน่ ที่เห็นได้ชดั เจนด้วยการมอง
 ไม่ต่างจากชุดอื่นๆ
 –สามารถสัมผัสได้ดว้ ยมือ

P
P

3.2.2.2 สรุ ปผลการตรวจวินิจฉัยเครื่องสู บนา้ เย็น
1. กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ต่ากว่าพิกดั ร้อยละ 53.24 ซึ่ งต่ากว่า 30% ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์ ลดลง
โดยทัว่ ไปมอเตอร์ จะมีประสิ ทธิ ภาพลดลง 1% ในทุกๆ 10% ที่รับภาระต่ากว่าร้อยละ 80 ของพิกดั
2. กาลังไฟฟ้ าของเครื่ องสู บน้ าชุดที่ 1 สู งกว่าชุดอื่น ควรตรวจสอบแก้ไข และควรเปิ ดใช้งานให้นอ้ ยลง
3. ถ้าอัตราการไหลของน้ าแต่ละชุดแตกต่างกันมากควรตรวจสอบแก้ไข และควรปรับอัตราการไหลให้
ได้เหมาะสมกับความต้องการของเครื่ องทาน้ าเย็น
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4. สมรรถนะเครื่ องสู บน้ าชุดที่ 1 ต่าที่สุดควรตรวจสอบแก้ไข และควรเปิ ดการใช้งานให้นอ้ ยกว่าชุด
อื่นๆ
5. ความดันตกคร่ อมเครื่ องสู บน้ าชุดที่ ..... ผิดปกติไปจากชุดอื่นมาก ควรตรวจสอบแก้ไข
6. เครื่ องสู บน้ าชุดที่ 1 มีเสี ยงผิดปกติไปจากชุดอื่นๆ ควรตรวจสอบแก้ไข และลดการใช้งาน
7. เครื่ องสู บน้ าชุดที่ 1 มีการสั่นสะเทือนมากกว่าชุดอื่นๆควรตรวจสอบแก้ไขและลดใช้งาน
8. อุณหภูมิผวิ ของมอเตอร์ชุดที่ 2 สู งกว่าชุดอื่นๆ ควรตรวจสอบแก้ไข และลดการใช้งาน
9. ควรเปลี่ยนวิธีการเปิ ดใช้งานจากสลับไปมาเป็ นการเดินชุดที่มีสมรรถนะสู งสุ ดเป็ นหลัก
10. มอเตอร์ชุดที่ 2 เคยไหม้มาแล้ว 2 ครั้ง ควรลดการใช้งาน และถ้าเกิน 3 ครั้งควรเปลี่ยนใหม่
11. มีการหรี่ วาล์วเครื่ องสู บน้ าประมาณ 90% ซึ่ งส่ งผลให้ลดการใช้กาลังไฟฟ้ าได้เล็กน้อย ควร
เปลี่ยนไปใช้ Inverter เพื่อลดรอบมอเตอร์แทน
12. มีการเชื่อมต่อท่อจากเครื่ องสู บน้ าไปยัง Header แบบตัวทีส่งผลให้เกิดการสู ญเสี ยความดันมากใน
ขณะที่เดินเครื่ องสู บน้ าพร้อมกันจานวนหลายชุด ควรแก้ไขเป็ นแบบตัววาย หรื อขยายขนาด Header
ให้มีขนาดใหญ่ข้ ึน หรื อแยกท่อ
13. เครื่ องสู บน้ าเย็นควรเดินในจานวนเท่ากับจานวนของเครื่ องทาน้ าเย็น
3.3 เครื่องสู บนา้ ระบายความร้ อน (Condenser Water Pump)
3.3.1 การตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะ
3.3.1.1 วิธีการตรวจวัดสมรรถนะเครื่องสู บนา้ ระบายความร้ อน
การตรวจวัดเครื่ องสู บน้ าระบายความร้อน จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่ องในรู ปของอัตราการไหล
ของน้ าที่ได้เทียบกับกาลังไฟฟ้ าที่ใช้ (แกลลอนต่อนาทีต่อกิโลวัตต์ ; GPM/kW) เพื่อนาไปใช้เปรี ยบเทียบ
กับสมรรถนะของเครื่ องสู บน้ าจากผูผ้ ลิต เพื่อพิจารณาความแตกต่างก่อนที่จะหาแนวทางแก้ไขปรับปรุ ง
หรื อเปลี่ยนใหม่ต่อไป โดยใช้สมการคานวณดังนี้
IP = F / PP
F = อัตราการไหลของน้ าระบายความร้อนเข้าหรื อออกจากเครื่ องสู บน้ า (GPM)
PP = กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องสู บน้ าที่ใช้ (kW)
ตารางที่ 3.3-1 การตรวจวัดเครื่ องสู บน้ าระบายความร้อน
จุดที่
การตรวจวัด
เครื่องมือตรวจวัด
ลักษณะการตรวจวัด
1 วัดกาลังไฟฟ้ า
Power meter
วัดชัว่ ขณะ เนื่องจากอัตราการ
2 วัดอัตราการไหลของน้ าระบาย
Ultrasonic Flow meter ไหลของน้ าคงที่
ความร้อน
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3.3.1.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะ
เครื่ องสู บน้ าระบายความร้อนหมายเลข 1 – 3 ขนาดพิกดั 504 GPM 30 kW มีอายุการใช้งาน 10 ปี และเปิ ด
ใช้งานตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสลับกันเดินครั้งละ 1 ชุด
ตารางที่ 3.3-2 ผลการตรวจวัดปั๊ มน้ าระบายความร้อนหมายเลข 1 – 3
รายการ
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ขนาดพิกดั มอเตอร์ เครื่ องสู บน้ า
1.2 ขนาดพิกดั อัตราการไหล
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องสู บน้ าใช้
2.2 อัตราการไหลของน้ าระบายความร้อน
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ค่า GPM/kW พิกดั ของเครื่ องสู บน้ า
IR = FLR / ELR
3.2 ค่า GPM/kW ของเครื่ องสู บน้ า
IA = FL / EL
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/kW เทียบ
กับพิกดั
%I = ((IR - IA)/IR) x 100
3.4 ความแตกต่างของกาลังไฟฟ้ าเทียบ
กับพิกดั
%EL = ((ELR - EL)/ELR) x 100
3.5 ความแตกต่างของอัตราการไหลเทียบ
กับพิกดั
%FL = ((FLR - FL)/FLR) x 100

สั ญลักษณ์

หน่ วย
No.1

ข้ อมูล
No.2

No.3

ELR
FLR

kW
GPM

30.00
504

30.00
504

30.00
504

EL
FL

kW
GPM

14.31
410

15.15
410

12.63
410

IR

GPM/kW

16.80

16.80

16.80

IA

GPM/kW

28.65

27.06

32.46

%I

%

70.54

61.07

93.21

%EL

%

52.30

49.50

57.90

%FL

%

18.65

18.65

18.65

ทีม่ าของ
ข้ อมูล
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3.3.1.3 สรุ ปผลการตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะ
1. เครื่ องสู บน้ าทั้ง 3 ชุด มีสมรรถนะสู งกว่าพิกดั
2. ควรพิจารณาปรับลดอัตราการไหลของน้ าให้ใกล้เคียงกัน และเหมาะสมกับความต้องการของเครื่ อง
ทาน้ าเย็น
3. ควรตรวจสอบแก้ไขเครื่ องสู บน้ าหมายเลข 2 ที่มีสมรรถนะต่ากว่าชุดอื่น
4. ควรเปิ ดใช้งานเครื่ องสู บน้ าชุดที่มีสมรรถนะสู งสุ ดเป็ นหลัก

รู ปที่ 3.3-1 ตาแหน่งการตรวจวัดเครื่ องสู บน้ าระบายความร้อน
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3.3.2 การตรวจวินิจฉัยเครื่องสู บนา้ ระบายความร้ อน
3.3.2.1 ผลการตรวจวินิจฉัยเครื่องสู บนา้ ระบายความร้ อน
รายละเอียด
1. กาลังไฟฟ้ า

2. อัตราการไหล

3. สมรรถนะเครื่ องสู บน้ า

4. แรงดันตกคร่ อมเครื่ องสู บน้ า

5. เสี ยง
6. การสัน่
7. อุณหภูมผิว
8. การเดินใช้งาน

9. ประวัติมอเตอร์
10. หรี่ วาล์วทางเข้าหรื อทางออก
11. การเชื่ อมต่อท่อกับ Header

พิกดั (kW)
ตรวจวัด (kW)
ผลต่าง (%)
พิกดั (GPM)
ตรวจวัด (GPM)
ผลต่าง (%)
พิกดั (GPM/kW)
ตรวจวัด (GPM/kW)
ผลต่าง (%)
พิกดั (m)
ตรวจวัด (m)
ผลต่าง (%)
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
ปกติ
ผิดปกติ
สลับไปมา
เดินชุดสมรรถนะสู ง
เป็ นหลัก
ไม่เคยไหม้
เคยไหม้(ครั้ง)
เปิ ดเต็มที่
หรี่ วาล์ว(%)
แบบตัววาย
แบบตัวที

เครื่ องสู บน้ าระบายความร้อนหมายเลข
CDP - 1
CDP - 2
CDP - 3
30.00
30.00
30.00
14.31
15.15
12.63
52.30
49.49
57.91
504
504
504
410
410
410
18.65
18.65
18.65
16.8
16.8
16.8
28.65
27.06
32.47
70.55
61.07
93.29

เกณฑ์มาตรฐาน
 กาลังไฟฟ้ าที่ใช้จริ งควรต่ากว่าพิกดั
ไม่เกิน 30%
 กาลังไฟฟ้ าที่ใช้จริ งควรจะใกล้เคียงกัน
 –อัตราการไหลควรเท่ากับความต้องการ
ของเครื่ องทาน้ าเย็น
 อัตราการไหลแต่ละชุดควรใกล้เคียงกัน
 –สมรรถนะควรเท่ากันหรื อสู งกว่าพิกดั
 สมรรถนะแต่ละชุดควรใกล้เคียงกัน
 –ควรใกล้เคียงพิกดั
 แต่ละชุดควรไม่แตกต่างกันมาก

P

P
P

P

P
P
P

P
P

P
P

P
P

P

 –ควรเดินชุดที่มี GPM/kW สู งสุ ด
เป็ นหลัก

P

 –ชุดที่เคยไหม้ควรนามาใช้ให้นอ้ ย
 ไหม้เกิน 3 ครั้งควรเปลี่ ยนใหม่
 –ควรใช้Invertorควบคุมแทน
การหรี่ วาล์ว
 –เปลี่ ยนการเชื่ อมต่อแบบตัวทีเป็ นตัววาย
 ขยายขนาด Header ถ้าเล็กเกินไป

2 ครั้ง
P
90%

P

P

 –เสี ยงนิ่ งสม่าเสมอ
 เสี ยงไม่ต่างจากชุดอื่นๆ
 –ไม่ควรสัน่ ที่เห็นได้ชดั เจนด้วยการมอง
 ไม่ต่างจากชุดอื่นๆ
 –สามารถสัมผัสได้ดว้ ยมือ

P

3.3.2.2 สรุ ปผลการตรวจวินิจฉัยเครื่องสู บนา้ ระบายความร้ อน
1. กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ต่ากว่าพิกดั ร้อยละ 14.03 ซึ่ งต่ากว่า 30% ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์ ลดลง
โดยทัว่ ไปมอเตอร์ จะมีประสิ ทธิ ภาพลดลง 1% ในทุกๆ 10% ที่รับภาระต่ากว่าร้อยละ 80 ของพิกดั
2. กาลังไฟฟ้ าของเครื่ องสู บน้ าชุดที่ 2 สู งกว่าชุดอื่น ควรตรวจสอบแก้ไข และควรเปิ ดใช้งานให้นอ้ ยลง
3. อัตราการไหลของน้ าแต่ละชุดแตกต่างกันมากควรตรวจสอบแก้ไข และควรปรับอัตราการไหลให้ได้
เหมาะสมกับความต้องการของเครื่ องทาน้ าเย็น
4. สมรรถนะเครื่ องสู บน้ าชุดที่ 2 ต่าที่สุดควรตรวจสอบแก้ไข และควรเปิ ดการใช้งานให้นอ้ ยก ว่าชุด
อื่นๆ
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ความดันตกคร่ อมเครื่ องสู บน้ าชุดที่ ..... ผิดปกติไปจากชุดอื่นมาก ควรตรวจสอบแก้ไข
เครื่ องสู บน้ าชุดที่ 3 มีเสี ยงผิดปกติไปจากชุดอื่นๆ ควรตรวจสอบแก้ไข และลดการใช้งาน
เครื่ องสู บน้ าชุดที่ 3 มีการสั่นสะเทือนมากกว่าชุดอื่นๆ ควรตรวจสอบแก้ไข และลดใช้งาน
อุณหภูมิผวิ ของมอเตอร์ชุดที่ 2 สู งกว่าชุดอื่นๆ ควรตรวจสอบแก้ไข และลดการใช้งาน
ควรเปลี่ยนวิธีการเปิ ดใช้งานจากสลับไปมาเป็ นการเดินชุดที่มีสมรรถนะสู งสุ ดเป็ นหลัก
มอเตอร์ชุดที่ 2 เคยไหม้มาแล้ว 2 ครั้ง ควรลดการใช้งาน และถ้าเกิน 3 ครั้งควรเปลี่ยนใหม่
มีการหรี่ วาล์วเครื่ องสู บน้ าประมาณ 90% ซึ่ งส่ งผลให้ลดการใช้กาลังไฟฟ้ าได้เล็กน้อย ควร
เปลี่ยนไปใช้ Inverter เพื่อลดรอบมอเตอร์แทน
12. มีการเชื่อมต่อท่อจากเครื่ องสู บน้ าไปยัง Header แบบตัวทีส่งผลให้เกิดการสู ญเสี ยความดันมากใน
ขณะที่เดินเครื่ องสู บน้ าพร้อมกันจานวนหลายชุด ควรแก้ไขเป็ นแบบตัววาย หรื อขยายขนาด Header
ให้มีขนาดใหญ่ข้ ึน หรื อแยกท่อ
3.4 หอระบายความร้ อน (Cooling Tower)
3.4.1 การตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะ
3.4.1.1 วิธีการตรวจวัดสมรรถนะของหอระบายความร้ อน
การตรวจวัดหอระบายความร้อน จะพิจารณาความสามารถในการระบาย ความร้อนจริ ง เทียบกับพิกดั
(TR) และกาลังไฟฟ้ าที่ใช้ต่อความสามารถในการระบายความร้อน (kW/TR) โดยใช้สมการคานวณ ดังนี้
ความสามารถในการระบายความร้อน (QT)
=
500 x F x T / 12,000
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ต่อความสามารถในการระบายความร้อน(IT) =
PT / QT
เมื่อ F
=
อัตราการไหลของน้ าระบายความร้อน (GPM)
T =
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อน เข้า – ออก (F)
PT
=
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ (kW)
ตารางที่ 3.4-1 การตรวจวัดหอระบายความร้อน
จุดที่
1
2
3

การตรวจวัด
วัดอัตราการไหลของน้ า
วัดอุณหภูมิน้ า เข้า – ออก
วัดกาลังไฟฟ้ า

เครื่องมือตรวจวัด
Ultrasonic Flow meter
Thermometer
Power meter

ลักษณะการตรวจวัด
วัดชัว่ ขณะ
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3.4.1.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะ
หอระบายความร้อนหมายเลข 1-4 ขนาดพิกดั ระบายความร้อน 300 TR และพิกดั กาลังไฟฟ้ า 15 kW
สมรรถนะ 0.05 kW/TR มีอายุการใช้งาน 10 ปี เปิ ดใช้งานตลอด 24 ชัว่ โมง โดยสลับกันเดินครั้งละ 1 ชุด
ตารางที่ 3.4-2 ผลการตรวจวิเคราะห์หอระบายความร้อนหมายเลข 1-4
รายการ

สั ญลักษณ์ หน่ วย
No.1

1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ขนาดพิกดั การระบายความร้อน
1.2 ขนาดพิกดั มอเตอร์ พดั ลม
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กาลังไฟฟ้ าที่ใช้กบั พัดลม
2.2 อัตราการไหลของน้ าเย็นระบาย
ความร้อนที่ผ่านหอระบายความร้อน
2.3 อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนที่เข้าหอระบายความ
ร้อน
2.4 อุณหภูมิน้ าเย็นออกจากหอระบายความร้อน
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการระบายความร้อน
QT = 500 x F x (TI - TO) / 12,000
3.2 ค่า kW/TR ของหอระบายความร้อน
kW/TRA = PT/QT
3.3 ความแตกต่างของกาลังไฟฟ้ าที่ใช้เทียบกับพิกดั
%kW = ((ELR - EL)/ELR) x 100
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการทาความเย็น
เทียบกับพิกดั
%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100

ข้ อมูล
No.2 No.3

No.4

ทีม่ าของ
ข้อมูล

TRR
ELR

TR
kW

300.00 300.00 300.00 300.00
15.00 15.00 15.00 15.00

EL
FL

kW
GPM

5.78
5.33
5.67
5.44
410.00 410.00 410.00 410.00

TI

o

100.00 100.00 100.00 100.00

จากการตรวจวัด

TO

o

90.00

จากการตรวจวัด

TRA

TR

170.83 170.83 170.83 170.83

kW/TR

kW/TR

0.034

0.031

0.033

0.032

%kW

%

61.47

64.47

62.20

63.73

%TR

%

43.06

43.06

43.06

43.06

F
F

90.00

90.00

90.00

3.4.1.3 สรุ ปผลการตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะ
1. ควรตรวจสอบความผิดปกติของหอระบายความร้อนหมายเลข 1, 2, 3 และ 4 ซึ่ งใช้กาลังไฟฟ้ าสู ง
กว่าพิกดั
2. ควรปรับสมดุลน้ าใหม่ให้มีค่าไม่เกินพิกดั เพื่อให้ได้อุณหภูมิน้ าลดต่าลง
3. ควรพิจารณาเลือกใช้งานชุดที่ได้อุณหภูมิน้ าต่าสุ ดเป็ นหลัก แทนการสลับไปมาจะส่ งผลให้ค่า
kW/TR ของเครื่ องทาน้ าเย็นลดต่าลง
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รู ปที่ 3.4-1 การตรวจวัดหอระบายความร้อน
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3.4.2 การตรวจวินิจฉัยหอระบายความร้ อน
3.4.2.1 ผลการตรวจวินิจฉัยหอระบายความร้ อน
รายละเอียด
1. กาลังไฟฟ้ า

2. อัตราการไหลของน้ า

พิกดั (kW)
ตรวจวัด (kW)
ผลต่าง (%)
พิกดั (GPM)
ตรวจวัด (GPM)
ผลต่าง (%)

3. อุณหภูมิน้ า

o

เข้า ( F )
o

4. ความสามารถในการระบายความร้อน

5. สมรรถนะ

6. ดัชนี การไหลของน้ า

7. สภาวะอากาศเข้าระบาย

ออก ( F )
ผลต่าง ( oF )
พิกดั (TR)
ตรวจวัด (TR)
ผลต่าง (%)
พิกดั (kW/TR)
ตรวจวัด (kW/TR)
ผลต่าง (%)
พิกดั (GPM/TR)
ตรวจวัด (GPM/TR)
ผลต่าง (%)
อุณหภูมิ ( oF )
ความชื้ นสัมพันธ์ ( % )
อุณหภูมิกระเปาะเปี ยก (

CT - 1
15
5.78
61.48
504
410

หอระบายความร้อน
CT - 2
CT - 3
15
15
5.33
5.67
64.44
62.22
504
504
410
410

CT - 4
15
5.44
63.70
504
410

เกณฑ์มาตรฐาน

18.65
100

18.65
100

18.65
100

18.65
100

90
10

90
10

90
10

90
10

300
170.83
43.06
0.050
0.034
32.00
1.68
2.40
42.86
92

300
170.83
43.06
0.050
0.031
38.00
1.68
2.40
42.86
92

300
170.83
43.06
0.050
0.033
34.00
1.68
2.40
42.86
92

300
170.83
43.06
0.050
0.032
36.00
1.68
2.40
42.86
92

 –ความสามารถในการระบายความร้อน
ไม่ควรต่างกว่าพิกดั เกิน 20%
 แต่ละชุดควรมีค่าใกล้เคียงกัน
 –ค่าตรวจวัดไม่ควรต่ากว่าค่าพิกดั เกิน
20%
 แต่ละชุดควรมีค่าใกล้เคียงกัน
 –ค่าตรวจวัดไม่ควรเกินพิกดั และ
ไม่ต่ากว่ามากเกิน 20%
 แต่ละชุดควรมีค่าใกล้เคียงกัน
 –อุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของอากาศเข้า

55
85

55
85

55
85

55
85

แต่ละชุดควรใกล้เคียงกัน
 ควรมีค่าใกล้เคียงอากาศแวดล้อมทัว่ ไป

 กาลังไฟฟ้ าที่ใช้จริ งควรต่ากว่าพิกดั
ไม่เกิน 30%
 กาลังไฟฟ้ าที่ใช้จริ งควรจะใกล้เคียงกัน
 –อตั ราการไหลควรไม่เกินพิกดั
 อัตราการไหลแต่ละชุดควรใกล้เคียงกัน

 –อุณหภูมิน้ าออกควรต่ากว่า 90 oF
 ผลต่างแต่ละชุดควรใกล้เคียงกัน

o

F)

8. ผลต่างของอุณหภูมิน้ าที่ออกและ
อุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของอากาศที่เข้า
9. การกระจายน้ าทัว่ ฟิ ลเลอร์ หรื อไม่
10. มีเม็ดน้ ากระเด็นออกด้านข้างหรื อ
ด้านบนหรื อไม่
11. มีน้ าไหลผ่านโดยไม่เปิ ดพัดลม
หรื อไม่
12. อ่างและถาดน้ าและฟิ ลเลอร์ มี
ตะไคร่ น้ าเกาะมากหรื อไม่
13. พัดลมเป็ นใบโลหะหรื อพลาสติกที่มี
ประสิ ทธิ ภาพต่าหรื อไม่
14. มอเตอร์ พดั ลมเคยไหม้หรื อไม่
15. ฟิ ลเลอร์ กรอบเปลื่ อยหรื อไม่
16. เดินหอระบายความร้อนจานวนเท่ากับ
เครื่ องทาน้ าเย็นที่เดินหรื อไม่

 –อุณหภูมิน้ าที่ได้ควรสู งกว่าอุณหภูมิ
o

( F)

5

ทัว่
ไม่ทวั่
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
ใช่
ไม่ใช่
ไม่เคย
เคย(ครั้ง)
ใช่
ไม่ใช่
ใช่/มากกว่า(ชุด)

P

5

5

5

P

P

P

P

P
P
P

กระเปาะเปี ยกของอากาศเข้าไม่เกิน 6 oF –
แต่ละชุดควรมีค่าใกล้เคียงกัน
 –การกระจายน้ าควรทัว่ แผ่นฟิ ลเลอร์
และมีขนาดเม็ดน้ าใกล้เคียงกัน
 –ตอ้ งไม่มีเม็ดน้ ากระเด็นออก
 –ไม่ควรมีน้ าผ่านชุดที่ไม่เปิ ดพัดลม

P

P

P

P

P
P

P
P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

 –ไม่ควรมีตะไคร่ เกาะ

1 ครั้ง

 –ควรใช้ใบพัดลมไฟเบอร์ ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง
 –มอเตอร์ ขนาดต่ากว่า 10 kW ควรไหม้
เพียงครั้งเดียว
 –ควรเปลี่ ยนเมื่อหมดอายุการใช้งาน
 –ควรเดินมากกว่าเครื่ องทาน้ าเย็น 1 ชุด
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3.4.2.2 สรุ ปผลการตรวจวินิจฉัยหอระบายความร้ อน
1. กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ต่ากว่าพิกดั ร้อยละ 62.96 ซึ่ง เกิน กว่า 30 % ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์ ลดลง
โดยทัว่ ไปมอเตอร์ จะมีประสิ ทธิ ภาพลดลง 1 % ในทุกๆ 10 % ที่รับภาระต่ากว่าร้อยละ 80 ของพิกดั
2. กาลังไฟฟ้ าของพัดลมชุดที่ 1 สู งกว่าชุดอื่นควรตรวจสอบแก้ไข และควรเปิ ดใช้งานให้นอ้ ยลง
3. อัตราการไหลของน้ าแต่ละชุดควรตรวจสอบแก้ไข และควรปรับอัตราการไหลให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของเครื่ องทาน้ าเย็นและไม่เกินพิกดั ของหอระบายความร้อน
4. อุณหภูมิน้ าที่ได้แตกต่างกันประมาณ 10 oF และ มีอุณหภูมิสูงถึง 90 oF ควรตรวจสอบแก้ไขและใช้
งานให้นอ้ ยลง (โดยทัว่ ไปควรมีอุณหภูมิต่ากว่า 90 oF)
5. ความสามารถในการระบายความร้อนของแต่ละชุดแตกต่างกันและต่ากว่าพิกดั เกินร้อยละ 20 ควร
ตรวจสอบแก้ไข
6. ค่าดัชนีการไหลของน้ าแต่ละชุดแตกต่างกันควรพิจารณาสมดุลน้ าที่เข้าแต่ละชุดใหม่
7. อุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของอากาศที่เข้าระบายความร้อนในแต่ละชุดแตกต่างกัน ควรหาสาเหตุและ
แก้ไข
8. ผลต่างของอุณหภูมิน้ าที่ได้และอุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของอากาศที่เข้าระบายของแต่ละชุดแตกต่าง
กันถึง 5 oF ควรตรวจสอบแก้ไข(โดยทัว่ ไปต่างกันไม่เกิน 6 oF)
9. การกระจายของน้ าไม่ทวั่ ฟิ ลเลอร์ โดยบางจุดมากและบางจุดน้อย ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการ
แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ ากับอากาศลดลง
10. มีเม็ดน้ ากระเด็นออกด้านบน ส่ งผลให้สูญเสี ยน้ ามากและสมรรถนะลดต่าลง
11. มีการเปิ ดน้ าผ่านหอระบายความร้อนชุดที่ไม่เปิ ดพัดลม ส่ งผลให้อุณหภูมิน้ าที่ส่งเข้าเครื่ องทาน้ าเย็น
มีอุณหภูมิสูง
12. มีตะไคร่ น้ าในอ่างและเกาะที่ฟิลเลอร์ มาก ควรทาความสะอาดเพื่อให้ประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลี่ยน
ความร้อนดีข้ ึนหรื อใช้โอโซนในการกาจัด
13. ปัจจุบนั ใบพัดลมเป็ นโลหะที่มีประสิ ท ธิ ภาพต่าควรเปลี่ยนเป็ นไฟเบอร์ จะส่ งผลให้ลดการใช้
พลังงานในการขับประมาณร้อยละ20
14. หอระบายความร้อนชุดที่ 1 มีการพันมอเตอร์มาแล้ว 1 ครั้ง ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ลดลง
ควรพิจารณาเปลี่ยนใหม่ (พันใหม่ 1 ครั้งประสิ ทธิ ภาพลดลงประมาณ 4%)
15. ฟิ ลเลอร์กรอบและเปื่ อย ควรพิจารณาเปลี่ยนใหม่
16. ควรเดินหอระบายความร้อนมากกว่าการเดินเครื่ องทาความเย็น 1ชุด เพื่อให้อุณหภูมิน้ าที่ได้ใกล้เคียง
อุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของอากาศที่ระบายความร้อน
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3.5 เครื่องส่ งลมเย็น (Air Handling Unit)
3.5.1 การตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะ
3.5.1.1 วิธีการตรวจวัดสมรรถนะเครื่องส่ งลมเย็น
การตรวจวัดเครื่ องส่ งลมเย็น จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเครื่ องในรู ปของกาลังไฟฟ้ าที่ใช้เทียบกับความ
เย็นที่ได้ (กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น ; kW/TR) ที่ภาระเต็มพิกดั เพื่อนาไปใช้เปรี ยบเทียบกับสมรรถนะของ
เครื่ องของผูผ้ ลิต เพื่อพิจารณาความแต กต่างก่อนที่จะหาแนวทางแก้ไขปรับปรุ ง หรื อเปลี่ยนใหม่ต่อไป
โดยใช้สมการคานวณดังนี้
ChP
PC
Q
F
T

=
=
=
=
=
=

PC / Q
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ (kW)
ความสามารถในการทาความเย็น (TR)
500 x F x T / 12,000
อัตราการไหลของน้ าเย็น (GPM)
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้า-อุณหภูมิน้ าเย็นออก (F)
ตารางที่ 3.5-1 การตรวจวัดเครื่ องส่ งลมเย็น

จุดที่
การตรวจวัด
1 วัดอัตราการไหลของน้ าเย็น
2 วัดอุณหภูมิน้ าเย็นเข้า-ออก
3 วัดกาลังไฟฟ้ า

เครื่องมือตรวจวัด
Ultrasonic Flow meter
Thermometer
Power meter

ลักษณะการตรวจวัด
วัดชัว่ ขณะ ขณะที่ภาระ
สู งสุ ด

3.5.1.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะ
เครื่ องส่ งลมเย็นที่สุ่มตรวจมีขนาดพิกดั 30, 40, 50 TR และพิกดั กาลังไฟฟ้ า 5, 7, 10 กิโลวัตต์ มีอายุการใช้
งาน 15 ปี เปิ ดใช้งานตลอด 24 ชัว่ โมง
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ตาราง 3.5-2 ผลการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเครื่ องส่ งลมเย็น
รายการ
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ขนาดพิกดั การทาความเย็น
1.2 ขนาดพิกดั มอเตอร์ พดั ลม
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กาลังไฟฟ้ าที่ใช้กบั พัดลม
2.2 อัตราการไหลของน้ าเย็นที่ไหลผ่าน
2.3 อุณหภูมิน้ าเย็นที่เข้าเครื่ องส่ งลมเย็น
2.4 อุณหภูมิน้ าเย็นออกจากเครื่ องส่ งลมเย็น
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทาความเย็น
Q = 500 x F x (TI - TO) / 12,000
3.2 ค่า kW/TR ของเครื่ องส่ งลมเย็น
kW/TR = PA / Q
3.3 ความแตกต่างของกาลังไฟฟ้ าที่ใช้เทียบกับ
พิกดั
%EL = ((ELR - EL)/ELR) x 100
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการทา
ความเย็นเทียบกับพิกดั
%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100

สั ญลักษณ์

หน่ วย
No.1

ข้ อมูล
No.2

No.3

ทีม่ าของ
ข้ อมูล

TRR
ELR

TR
kW

30.00
5.00

40.00
7.00

50.00
10.00

EL
FL
TI

kW
GPM

3.06
60.00
45.00

4.44
80.00
45.00

6.39
100.00
45.00

จากการตรวจวัด

TO

o

F

55.00

55.00

55.00

จากการตรวจวัด

TRA

TR

25.00

33.33

41.67

kW/TR

kW/TR

0.12

0.13

0.15

%EL

%

38.80

36.57

36.10

%TR

%

16.67

16.68

16.66

o

F

3.5.1.3 สรุ ปผลการตรวจวิเคราะห์ สมรรถนะ
1. AHU ทาความเย็นได้ต่ากว่าพิกดั มากกว่าร้อยละ 10 ควรหาแนวทางแก้ไข โดยเฉพาะ AHU-3
2. อัตราการไหลของน้ าเย็นผ่าน AHU ต่ากว่าพิกดั มากกว่าร้อยละ 10 ขณะที่วาล์วเปิ ด 100%
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รู ปที่ 3.5-1 การตรวจวัดสมรรถนะเครื่ องส่ งลมเย็น
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3.5.2 การตรวจวินิจฉัยเครื่องส่ งลมเย็น
3.5.2.1 ผลการตรวจวินิจฉัยเครื่องส่ งลมเย็น
รายละเอียด
1. กาลังไฟฟ้ า

2. อัตราการไหลของน้ าเย็น
(วาล์วเปิ ดเต็มที)่
3. อุณหภูมิน้ าเย็น

4. ความสามารถในการทาความเย็น
(ที่ภาระเต็มพิกดั วาล์วน้ าเปิ ด 100%)
5. สมรรถนะ

6. ดัชนี การไหลของน้ าเย็นที่ภาระสู งสุ ด
(วาล์วเปิ ด 100%)
7. อัตราการไหลของอากาศ

8. ดัชนี อตั ราการไหลของอากาศ

9. สภาวะอากาศที่เข้า

พิกดั (kW)
ตรวจวัด (kW)
ผลต่าง (%)
พิกดั (GPM)
ตรวจวัด (GPM)
ผลต่าง (%)
เข้า ( oF )
ออก ( oF )
ผลต่าง ( oF )
พิกดั (TR)
ตรวจวัด (TR)
ผลต่าง (%)
พิกดั (kW/TR)
ตรวจวัด (kW/TR)
ผลต่าง (%)
พิกดั (GPM/TR)
ตรวจวัด (GPM/TR)
ผลต่าง (%)
พิกดั (CFM)
ตรวจวัด (CFM)
ผลต่าง (%)
พิกดั (CFM/TR)
ตรวจวัด (CFM/TRพิกดั )
ผลต่าง (%)

11. อุณหภูมิผิวคอยล์
12. อุณหภูมิผิวคอยล์ต่ากว่าอุณหภูมิจุด
น้ าค้าง
13. อุณหภูมิอากาศที่ออกสู งกว่าอุณหภูมิ
น้ าเย็นที่ออก
14. มีน้ ากลัน่ ตัวออกจาก AHU หรื อไม่
15. กรองอากาศสะอาดและอยูใ่ น
สภาพดีหรื อไม่
16. อุณหภูมิที่ปรับตั้ง

เครื่ องส่ งลมเย็น
AHU - 2 AHU - 3
7
10
4.44
6.39
36.51
36.11
96
120
80
100
16.67
16.67
45
45

55
10

55
10

55
10

30
25.00
16.67
0.167
0.120
28.00
2.4
2.0
16.67
10500
9000
14.29
350
300
14.29
76

40
33.33
16.67
0.175
0.130
25.71
2.4
2.0
16.67
14000
12000
14.29
350
300
14.29
76

50
41.67
16.67
0.200
0.150
25.00
2.4
2.0
16.67
17500
15000
14.29
350
300
14.29
76

60

60

60

65

65

65

60

60

60

87

87

87

( oF )

56

56

56

o

( F)

9

9

9

( oF )

5

5

5

อุณหภูมิ ( oF )
ความชื้ นสัมพันธ์
( %RH )
อุณหภูมิจุดน้ าค้าง ( oF )

10. สภาวะอากาศที่ออก

AHU - 1
5
3.06
38.89
72
60
16.67
45

o

อุณหภูมิ ( F )
ความชื้ นสัมพันธ์
( %RH )

มี / ไม่มี
สะอาด / สกปรก
ดี / เสื่ อมสภาพ
( oC )

เกณฑ์มาตรฐาน
 กาลังไฟฟ้ าที่ใช้จริ งควรต่ากว่าพิกดั
ไม่เกิน 30%
 –ควรได้ตามพิกดั ขณะที่วาล์วเปิ ด 100%
 ขนาดเท่ากันอัตราการไหลควร
ไม่ต่างกัน
 –อุณหภูมิน้ าเข้าไม่ควรแตกต่างกัน

 –ที่ภาระเต็มพิกดั ค่าตรวจวัดไม่ควร
ต่ากว่าพิกดั เกิน 10%
 –ค่าตรวจวัดไม่ควรต่ากว่าค่าพิกดั เกิน
10%
 –ค่าตรวจวัดไม่ควรต่ากว่าพิกดั เกิน 10%

 –อตั ราการไหลไม่ควรต่างจากพิกดั
เกิน 10%
 –ค่าตรวจวัดไม่ควรต่างจากค่าพิกดั เกิน
10%
 –ทว่ั ไปประมาณ 300-400 CFM/TR

 –ความชื้ นสัมพันธ์ควรสู งกว่า 80%RH

 –อุณหภูมิผิวคอยล์ควรต่ากว่าอุณหภูมิจุด
น้ าค้างของอากาศที่เข้า
 –แต่ละชุดควรไม่ต่างกันมาก

มี
มี
มี
 –ควรมีน้ าออกตลอดเวลา
สะอาด
สะอาด
สะอาด  ค– วรสะอาดและไม่เสื่ อมสภาพ
เสื่ อมสภาพ เสื่ อมสภาพ เสื่ อมสภาพ
22.5
22.5
22.5  –ควรเหมาะสมกับการปรับอากาศและสู ง
ที่สุดเท่าที่จะทาได้
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17. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิใช้งานได้
ปกติหรื อไม่
18. ฉนวนหุ ้มท่อน้ าเย็นเสื่ อมสภาพหรื อไม่
19. อุณหภูมิน้ าก่อนเข้า AHU สู งกว่า
อุณหภูมิน้ าจากเครื่ องทาน้ าเย็น
20. ครี บของคอยล์เสื่ อมสภาพหรื อไม่
21.วาล์วควบคุมน้ าเป็ นแบบสองทาง
หรื อสามทางและชารุ ดกี่ เปอร์ เซ็นต์
22. สภาพสายพานขับพัดลม
23. พัดลมระบายอากาศมีการทางาน
อย่างไร

เครื่ องส่ งลมเย็น
เกณฑ์มาตรฐาน
AHU - 2 AHU - 3
ปกติ
ปกติ  –ปรับอุณหภูมิแล้ววาล์วน้ าทางาน

ปกติ / ไม่ปกติ

AHU - 1
ปกติ

ปกติ / เสื่ อม

ปกติ

ปกติ

ปกติ

( oF )

1

1

1

เสื่ อม / ไม่เสื่ อม
สองทาง / สามทาง
ชารุ ด (%)
หย่อน / เสื่ อมสภาพ /
ปกติ
เปิ ดตลอดเวลา
ไม่เปิ ดใช้งาน
มีอุปกรณ์ควบคุม

ไม่เสื่ อม
สองทาง

ไม่เสื่ อม
สองทาง

ปกติ

ปกติ

P

P

 –ฉนวนอมน้ าหรื อยุย่ ควรเปลี่ ยน
 –ไม่ควรแตกต่างกันเกิน 1 oC

ไม่เสื่ อม  –ครี บไม่ควรผุหรื อยุย่
สองทาง  ค– วรเป็ นวาล์วสองทาง
 –ควรใช้งานได้เป็ นปกติ
ปกติ  –ไม่หย่อยและไม่เสื่ อมสภาพ
P

 –ควรใช้ CO2 Sensor ควบคุมการทางาน
โดยปรับที่ค่าประมาณ 900-1000 ppm

3.5.2.2 สรุ ปผลการตรวจวินิจฉัยเครื่องส่ งลมเย็น
1. กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ต่ากว่าพิกดั ร้อยละ 37.17 ซึ่ง เกิน กว่า 30 % ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์ ลดลง
โดยทัว่ ไปมอเตอร์ จะมีประสิ ทธิภาพลดลง 1 % ในทุกๆ 10 % ที่รับภาระต่ากว่าร้อยละ 80 ของพิกดั
2. อัตราการไหลของน้ าเย็นควรได้ตามพิกดั ขณะที่วาล์วเปิ ด 100%
3. อุณหภูมิน้ าเย็นที่เข้าของเครื่ องส่ งลมเย็นแต่ละชุดไม่ควรต่างแตกกัน
4. ความสามารถในการทาความเย็นของแต่ละชุดต่ากว่าพิกดั เกิน 10% ควรตรวจสอบแก้ไข
5. ค่าดัชนีการไหลของน้ าเย็นแต่ละชุดต่ากว่าพิกดั เกิน 10% ควรตรวจสอบแก้ไข
6. อัตราการไหลของอากาศแต่ละชุดต่ากว่าพิกดั เกิน 10% ควรตรวจสอบแก้ไข
7. ความชื้นสัมพันธ์ควรสู งกว่า 80%RH
8. อุณหภูมิผวิ คอยล์ควรต่ากว่าอุณหภูมิจุดน้ าค้างของอากาศที่เข้า
9. อุณหภูมิอากาศที่ออกสู งกว่าอุณหภูมิน้ าเย็นที่ออกแต่ละชุดไม่ควรแตกต่างกัน
10. ควรมีน้ ากลัน่ ตัวออกจาก AHU ตลอดเวลา
11. กรองอากาศเสื่ อมสภาพควรเปลี่ยน
12. อุณหภูมิที่ปรับตั้งไว้ที่ 22.5 OC ยังสามารถปรับเพิม่ ให้สูงขึ้นได้
13. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิควรใช้งานได้ปกติ
14. ฉนวนหุ ม้ ท่อน้ าเย็นควรอยูใ่ นสภาพปกติ
15. อุณหภูมิน้ าก่อนเข้า AHU ไม่ควรแตกต่างกว่าอุณหภูมิน้ าจากเครื่ องทาน้ าเย็นเกิน 1OC
16. ครี บของคอยล์ควรอยูใ่ นสภาพปกติ
17. วาล์วควบคุมน้ าควรเป็ นแบบสองทาง และใช้งานได้ตามปกติ
18. สายพานขับพัดลมควรอยูใ่ นสภาพปกติ
19. พัดลมระบายอากาศมีการเปิ ดตลอดเวลา ควรพิจารณาใช้ CO2 Sensor ควบคุมการทางาน
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บทที่ 4
แนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
4.1 แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานเครื่องทานา้ เย็น
4.1.1 เครื่ องทาน้ าเย็นมีภาระการทางานต่ามาก ยังมีความสามารถในการเพิ่มทาความเย็นได้เพิ่มมากขึ้น
ควรมีการจัดการบริ หารการทาให้เต็มพิกดั ของเครื่ องทาน้ าเย็น มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี และมี
ประสิ ทธิภาพต่ามาก
4.1.2 การปรับตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นยังสามารถเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นให้สูงขึ้นไปได้อีก โดยที่ไม่กระทบต่อ
กระบวนการผลิต
4.1.3 เครื่ องทาน้ าเย็นค่าสมรรถนะ 1.30 kW/TR ซึ่ งถือว่าต่ามาก และมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ควร
พิจารณาเปลี่ยนเครื่ องทาน้ าเย็นใหม่ ซึ่ งปั จจุบนั มีค่าสมรรถนะที่ 0.6 kW/TR
4.2 แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานเครื่องสู บนา้ เย็น
4.2.1 ควรปรับอัตราการไหลของเครื่ องสู บน้ าเย็นให้เพิ่มสู งขึ้น โดยมีค่ามาตรฐานที่ 2.4 GPM/TR
4.2.2 เครื่ องสู บน้ าเย็นหมายเลข CHP – 01 ใช้กาลังไฟฟ้ ามากกว่าเครื่ องสู บน้ าเย็นตัวอื่น มีเสี ยงดัง
ผิดปกติ และยังมีการสั่นมากจนสามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ควรลดการใช้งานและควรมีการ
ตรวจสอบหาสาเหตุแก้ไข
4.2.3 สามารถเปลี่ยนวิธีการเปิ ดใช้งานจากสลับไปมาเป็ นการเดินชุดที่มีสมรรถนะสู งสุ ดเป็ นหลัก
4.2.4 เครื่ องสู บน้ าเย็นหมายเลข CHP – 02 เคยมีการพันใหม่ถึง 2 ครั้ง และมีอุณหภูมิผวิ ที่สูงมากควร
พิจารณาเปลี่ยนเครื่ องสู บน้ าเย็นใหม่
4.2.5 เครื่ องสู บน้ าเย็นหมายเลข CHP – 03 มีการหรี่ วาล์วไว้ที่ 90% สามารถปรับไปที่ 100%
4.2.6 มีการเชื่อมต่อท่อเฮดเดอร์ เป็ นแบบตัวที ควรมีการปรับเปลี่ยนให้เป็ นแบบตัววาย
4.3 แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานเครื่องสู บนา้ ระบายความร้ อน
4.3.1 ควรปรับอัตราการไหลของเครื่ องสู บน้ าระบายความร้อนให้เพิม่ สู งขึ้น โดยมีค่ามาตรฐานที่ 3.0
GPM/TR
4.3.2 เครื่ องสู บน้ าระบายความ ร้อนหมายเลข CDP – 03 มีเสี ยงดังผิดปกติ และยังมีการสั่นมากจน
สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ควรลดการใช้งานและควรมีการตรวจสอบหาสาเหตุแก้ไข
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4.3.3 เครื่ องสู บน้ าระบายความร้อนหมายเลข CDP – 02 ใช้กาลังไฟฟ้ ามากกว่าเครื่ องสู บน้ าระบายความ
ร้อนตัวอื่น เคยมีการพันใหม่ถึง 2 ครั้ง และมีอุณหภูมิผวิ ที่สูงมากควรพิจารณาเปลี่ยนเครื่ องสู บน้ า
ระบายความร้อนใหม่
4.3.4 เครื่ องสู บน้ าระบายความร้อนหมายเลข CDP – 03 มีการหรี่ วาล์วไว้ที่ 90% สามารถปรับไปที่
100%
4.3.5 สามารถเปลี่ยนวิธีการเปิ ดใช้งานจากสลับไปมาเป็ นการเดินชุดที่มีสมรรถนะสู งสุ ดเป็ นหลัก
4.3.6 มีการเชื่อมต่อท่อเฮดเดอร์ เป็ นแบบตัวที ควรมีการปรับเปลี่ยนให้เป็ นแบบตัววาย
4.4 แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานหอระบายความร้ อน
4.4.1 การกระจายของน้ าไม่ทวั่ ฟิ ลเลอร์ โดยบางจุดมากและบางจุดน้อย ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการ
แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ ากับอากาศลดล ง อัตราการไหลของน้ าแต่ละชุดควรตรวจสอบ
แก้ไข และควรปรับอัตราการไหลให้เหมาะสมกับความต้องการของเครื่ องทาน้ าเย็นและไม่เกิน
พิกดั ของหอระบายความร้อน
4.4.2 ฟิ ลเลอร์ กรอบและเปื่ อย มีเม็ดน้ ากระเด็นออกด้านบน ส่ งผลให้สูญเสี ยน้ ามากและสมรรถนะลด
ต่าลง ควรพิจารณาเปลี่ยนใหม่ และมีตะไคร่ น้ าในอ่างและเกาะที่ฟิลเลอร์ มาก ควรทาความสะอาด
เพื่อให้ประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนดีข้ ึนหรื อใช้โอโซนในการกาจัด
4.4.3 ควรเดินหอระบายความร้อนมากกว่าการเดินเครื่ องทาความเย็น
1ชุด เพื่อให้อุณหภูมิน้ าที่ได้
ใกล้เคียงอุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของอากาศที่ระบายความร้อน
4.4.4 หอระบายความร้อนหมายเลข CT - 1 มีการพันมอเตอร์มาแล้ว 1 ครั้ง ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของ
มอเตอร์ ลดลงควรพิจารณาเปลี่ยนใหม่
4.4.5 ปัจจุบนั ใบพัดลมเป็ นโลหะที่มีประสิ ทธิภาพต่าควรเปลี่ยนเป็ นไฟเบอร์
4.5 แนวทางการอนุรักษ์ พลังงานเครื่องส่ งลมเย็นและพืน้ ทีป่ รับอากาศ
4.5.1 ควรมีการกั้นพื้นที่ทางานแยกเป็ นส่ วนๆ สามารถทาให้ลดการปรับอากาศในพื้นที่ที่ไม่ได้ทางาน
ได้ และยังสามารถปรับเพิ่มอุณหภูมิหอ้ งให้สูงขึ้น
4.5.2 พิจารณาการติดตั้ง CO2 sensor แทนการเปิ ดพัดลมระบายอากาศทิง้ ไว้ตลอดเวลา

44-60

มาตรการที่ดาเนิ นการแล้ว
มาตรการที่กาลังดาเนิ นการ
มาตรการที่คาดว่าจะดาเนิ นการ

มาตรการทีเ่ ป็ นแผนดาเนินการ
1 การเปลี่ ยนใบพัดลมหอผึ่งเย็น

มาตรการทีก่ าลังดาเนินการ
1 การลดพื้นที่ปรับอากาศ

22,680.00
198,403.20
5,616.49

มาตรการ

มาตรการทีด่ าเนินการแล้ ว
1 การเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นให้สูงขึ้น

ลาดับที่

kWh/ปี
kWh/ปี
kWh/ปี

รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

70,829.64
619,613.19
17,540.30

บาท/ปี
บาท/ปี
บาท/ปี
เงินลงทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุน

P P P P P P P P

P P P P P P P P P P

P P P P P P P P P P P P

พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

แผนดาเนิ นการ
(เดือน/ปี )
kWh/ปี

5,616.49
5,616.49
226,699.69

198,403.20
198,403.20

22,680.00
22,680.00

25,000.00
300,000.00
25,000.00

1.56
1.56
107.44

55.11
55.11

50.77
50.77

kW

ไฟฟ้ า

บาท
บาท
บาท

17,540.30
17,540.30
707,983.13

619,613.19
619,613.19

70,829.64
70,829.64

บาท/ปี

ผลประหยัด

ระยะเวลาคืนทุน
ระยะเวลาคืนทุน
ระยะเวลาคืนทุน

0.000478
0.000478
0.019310

0.016900
0.016900

0.001932
0.001932

ktoe/ปี

2.840
2.840
114.642

100.332
100.332

11.469
11.469

CO2
Ton/ปี

0.35
0.48
1.43

25,000.00
25,000.00
350,000.00

300,000.00
300,000.00

25,000.00
25,000.00

ปี
ปี
ปี

1.43
1.43
0.49

0.48
0.48

0.35
0.35

เงินลงทุน (บาท) ระยะเวลาคืนทุน (ปี )

การลงทุน

บทที่ 7 รายงานการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบปรับอากาศ

บทที่ 5
การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบปรับอากาศแบบทานา้ เย็น

5.1 สรุ ปมาตรการอนุรักษ์ พลังงานในระบบปรับอากาศแบบทานา้ เย็น
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5.2 มาตรการอนุรักษ์ พลังงานในระบบปรับอากาศ
รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
(สาหรับมาตรการด้ านไฟฟ้า)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

มาตรการลาดับที่ : 1
ชื่อมาตรการ : มาตรการ การเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นให้สูงขึ้น
ผูร้ ับผิดชอบมาตรการ : คณะทางานอนุรักษ์พลังงาน ตาแหน่ง : อุปกรณ์ที่ปรับปรุ ง : เครื่ องทาน้ าเย็น
จานวนที่ปรับปรุ ง : 3 ชุด
สถานที่ปรับปรุ ง : ห้อง CH Room
สาเหตุ การปรับปรุ ง : เพื่อลดการสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้ าในส่ วนของเครื่ องทาน้ าเย็น และให้
สอดคล้องต่อนโยบายการอนุรักษ์
กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
บาท/ปี
8) เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
50.77
22,680.00
70,829.64
9) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
232.88
839,160.00
2,620,696.68
10) ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังปรับปรุ ง
182.11
816,480.00
2,549,867.04
ปรับเงิปรุนงลงทุนทั้งหมด
11)
25,000
บาท
12) ระยะเวลาคืนทุน
0.35
ปี
13) รายละเอียดการดาเนินการปรับปรุ ง
ปรับตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นที่เครื่ องทาน้ าเย็นให้สูงขึ้น โดยเพิม่ อุณหภูมิน้ าเย็นจาก 45 oF เป็ น 47 oF
14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุ ง
ตรวจวัดพลังไฟฟ้ าก่อนและหลังการปรับปรุ งของเครื่ องทาน้ าเย็น
15) แสดงวิธีการคานวณประกอบ
แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ในหน้าถัดไป
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สถานประกอบการ : บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากัด
สถานทีต่ ้งั

: 11/6 ซอยอินทามระ40 ถนนสุ ทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10400

ชื่อมาตรการ : การเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นให้สูงขึ้น
ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานติดตั้งเครื่ องทาน้ าเย็นเพื่อใช้ในการปรับอากาศ จานวนทั้งสิ้ น 3 ชุด ดังนี้
เครื่องทานา้ เย็น

การระบาย

แบบ

ความร้ อน

ทาความเย็น

พลังไฟฟ้ า

(นา้ /อากาศ)

(TR)

(kW)

210

273

รวมศูนย์

น้ า
น้ า

210

273

45

47

3600

รวมศูนย์

น้ า

210

273

45

47

3600

รวมศูนย์

ขนาดพิกดั

อุณหภูมนิ า้ เย็น
ที่ปรับตั้ง
เดิม(oF) ใหม่ (oF)
45
47

ใช้ งานปี ละ
(h/y)
3600

ผังการทางาน (Flow Chat Diagram)
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ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
แต่เดิมนั้นสถานประกอบการได้ทาการปรับตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นของเครื่ องทาน้ าเย็นไว้ที่ 45oF ทางทีมงาน
ได้เสนอความเห็นว่าเครื่ องทาความเย็นยังสามารถเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นได้

แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินการ
การปรับตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นให้สูงขึ้นจะส่ งผลให้ความดันสารทาความเย็นด้านต่า (Low Pressure) สู งขึ้น
ซึ่ งจะทาให้เครื่ องทาความเย็นมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น โดยค่า kW/TR จะลดลงหรื อค่า COP สู งขึ้น
โดยทัว่ ไปถ้าอุณหภูมิน้ าเย็นสู งขึ้น 1F จะส่ งผลให้ค่า kW/TR ของเครื่ องลดลงประมาณ 2 – 4 % จึงมี
แนวคิดที่จะเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นจาก 45F เป็ น 47F ซึ่ งจะไม่กระทบต่อการใช้งาน
สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังจากที่ทีมงานได้ทาการเพิม่ อุณหภูมิน้ าเย็นจาก 45 oF เป็ น 47 oF โดยที่ไม่ได้บอกให้พนักงานฝ่ ายผลิต
รับทราบ แล้วลองสุ่ มสอบถามจากพนักงานปราก ฏว่าสามารถทางานต่อได้โดยที่ไม่ทราบว่ามีการลด
อุณหภูมิปรับอากาศลง

หน้า 48-60

บทที่ 7 รายงานการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบปรับอากาศ

ระยะเวลาดาเนินการ

: ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 เป็ นต้นไป

เงินลงทุน

: 25,000 บาท

ผลประหยัดด้ านพลังงานไฟฟ้าทีไ่ ด้

: 22,680 kWh/ปี

ผลประหยัดทีไ่ ด้

: 70,830 บาท/ปี 0.001932 ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน

: 0.35 ปี

ข้ อเสนอแนะ แนวทางการขยายผล วิธีการคานวณผลการอนุรักษ์ พลังงาน
รายการ
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 ตัวประกอบการทางาน

สั ญลักษณ์ หน่ วย
EC
h
OF

฿/kWh
h/y
%

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

3.123 ใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้ า
3,600 จากการใช้งานจริ ง
100 ภาระการปรับอากาศ
เปลื่ ยนแปลงเท่าใด
25,000 ค่าจ้างตรวจวัดต่างๆ

1.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดข้อมูล
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าก่อนเพิ่มอูณหภูมิน้ าเย็น

CI

฿

Toi

๐

F

55

การตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.2 อุณหภูมิน้ าเย็นออกก่อนเพิ่มอูณหภูมิน้ าเย็น

TOO

๐

F

45

การตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.3 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าหลังเพิ่มอูณหภูมิน้ าเย็น

TNI

๐

F

55

การตรวจวัดที่ภาระสู ง

TNO
FLO
ELO
ELN

๐

F

47
504
232.88
182.11

การตรวจวัดที่ภาระสู ง
จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด

2.4
2.5
2.6
2.7

อุณหภูมิน้ าเย็นออกหลังเพิ่มอูณหภูมิน้ าเย็น
อัตราการไหลของน้ าเย็น
กาลังไฟฟ้ าก่อนเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็น
กาลังไฟฟ้ าหลังเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็น

GPM
kW
kW
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รายการ
สั ญลักษณ์
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทาความเย็นเดิม
TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000
TRO
3.2 ความสามารถในการทาความเย็นหลังเพิ่ม
อุณหภูมิน้ าเย็น
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000
TRN
3.3 ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องทาน้ าเย็นก่อนปรับ
ChPO = ELO / TRO
ChPO
3.4 ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องทาน้ าเย็นหลังเพิ่ม
อุณหภูมิ
ChPN = ELN / TRN
ChPN
3.5 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงต่อปี
ES = (ChPO - ChPN) x TRO x h x OF
ES
3.6 ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
SC = E S x E C
SC
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
PB
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
ES
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
SC
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน
PB

หน่ วย

ข้ อมูล

TR

210.00

TR

168.00

kW/TR

1.11

kW/TR

1.08

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

kWh/y 22,680
฿/y

70,830

y

0.35

kWh/y 22,680
฿/y 70,830
y
0.35
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รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
(สาหรับมาตรการด้ านไฟฟ้า)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

มาตรการลาดับที่ : 2
ชื่อมาตรการ : มาตรการ การลดพื้นที่ปรับอากาศ
ผูร้ ับผิดชอบมาตรการ : คณะทางานอนุรักษ์พลังงาน ตาแหน่ง : อุปกรณ์ที่ปรับปรุ ง : จานวนที่ปรับปรุ ง : สถานที่ปรับปรุ ง : โรงตัด-เย็บ
สาเหตุการปรับปรุ ง : เพื่อลดการสู ญเสี ยพลังงาน
กิโลวัตต์
55.11
275.56
220.45

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
198,403.20
992,016.00
793,612.80
300,000
0.48

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการปรับปรุ ง
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน
รายละเอียดการดาเนินการปรับปรุ ง
ทากั้นห้องโดยแบ่งเป็ นห้องย่อยๆ พร้อมทั้งติดฝ้ าปิ ดช่องรั่วของอากาศที่โรงตัด-เย็บ
14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุ ง
ตรวจวัดพร้อมทั้งบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้ าก่อนและหลังการปรับปรุ ง
15) แสดงวิธีการคานวณประกอบ
แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ในหน้าถัดไป

บาท/ปี
619,613.19
3,098,065.9
7
2,478,452.7
8
บาท
ปี
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สถานประกอบการ : บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากัด
สถานทีต่ ้งั

: 11/6 ซอยอินทามระ40 ถนนสุ ทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10400

ชื่อมาตรการ : การลดพื้นที่ปรับอากาศ
ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานติดตั้งเครื่ องทาน้ าเย็นเพื่อใช้ในการปรับอากาศ จานวนทั้งสิ้ น 3 ชุด ดังนี้
เครื่องทานา้ เย็น การระบาย
แบบ
ความร้ อน

รวมศูนย์
รวมศูนย์
รวมศูนย์

ขนาดพิกดั
ทาความเย็น พลังไฟฟ้า

(นา้ /อากาศ)

(TR)

(kW)

น้ า
น้ า
น้ า

210
210
210

273
273
273

อุณหภูมินา้ เย็น
ทีป่ รับตั้ง
เดิม ใหม่
(oF) (oF)
45
47
45
47
45
47

ใช้ งานปี ละ
(h/y)

3600
3600
3600

ผังการทางาน (Flow Chat Diagram)
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ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
เนื่องจากแต่เดิมโครงสร้างโรงงานนั้ น เป็ นโกดังเก็บสิ นค้าเก่า แล้วมีการปรับปรุ งเป็ นโรงงาน
อุตสาหกรรมพร้อมทั้งติดตั้งระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ จึงมีจุดรั่วไหลของอากาศหลายจุด

แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินการ
พื้นที่ปรับอากาศจะรับภาระความร้อนสองส่ วน คือ ภาระความร้อนจากภายใน (Internal Load) ซึ่งเกิดจาก
คนและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่างๆ ส่ วนที่สองภาระจากภายนอก (External Load) ซึ่ งเกิดจากความร้อน
จากดวงอาทิตย์ และอากาศภายนอกที่รั่วเข้าห้องปรับอากาศ ดังนั้นพื้นที่ปรับอากาศบางพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้
งานหรื อใช้งานน้อยหรื อมีการรั่วไหลก็จะเป็ นภาระของระบบปรับอากาศด้ วย จึงมีแนวคิดที่จะกั้นห้อง
ปรับอากาศเพื่อลดภาระการปรับอากาศ
สภาพหลังปรับปรุ ง
ทีมงานได้ทาการปรับปรุ งโดยมีการกั้นห้องพร้อมทั้งติดฝ้ าแบ่งเป็ นห้องทั้งหมด 8 ห้อง
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ระยะเวลาดาเนินการ

: ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 เป็ นต้นไป

เงินลงทุน

: 300,000 บาท

ผลประหยัดด้ านพลังงานไฟฟ้าทีไ่ ด้

: 198,403.2 kWh/ปี

ผลประหยัดทีไ่ ด้

: 619,613.19 บาท/ปี 0.0169 ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน

: 0.49 ปี

ข้ อเสนอแนะ แนวทางการขยายผล วิธีการคานวณผลการอนุรักษ์ พลังงาน
รายการ
สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
EC ฿/kWh 3.12 จากใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้ า
1.1 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
h
h/y 3,600.00 จากการใช้งานจริ ง
1.3 ค่า kW/TR ของระบบปรับอากาศ
ChP kW/TR 1.66 จากการตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพ
ของเครื่ องปรับอากาศทั้งหมด
1.4 ตันทาความเย็นรวมที่
TR
TR
166.00 จากการตรวจวัดความสามารถการ
เครื่ องปรับอากาศทาได้
ทาความเย็นของเครื่ องปรับอากาศ
1.5 ตัวประกอบการทางาน
OF
1.00 ประเมินจากการทางานของ
ของเครื่ องปรับอากาศ
คอมเพรสเซอร์ ถา้ เดินตลอดเวลา
OF = 1.0
CI
1.6 ค่าใช้จ่ายในการกั้นห้อง
฿ 300,000.00
2. ข้ อมูลตรวจวัด
m2 15,000.00 ใช้ตลับเมตรวัดพื้นที่
AO
2.1 พื้นที่ปรับอากาศเดิม
m2 3,000.00 ใช้ตลับเมตรวัดพื้นที่
AR
2.2 พื้นที่ปรับอากาศที่ลดลง
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ร้อยละพื้นที่หอ้ งปรับอากาศที่ลดลง RA
%
20.00
RA = (AR / AO) x 100
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รายการ
3.2 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงต่อ
ปี จากการกั้นห้อง
ES = (RA/100) x TR x ChP
x h x OF
3.3 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
SC = E S x E C
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากกการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล
ES kWh/y 198,403.20

SC

฿/y

619,613.19

PB

y

0.48

ES
SC
PB

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

kWh/y 198,403.20
฿/y 619,613.19
y
0.48
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รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
(สาหรับมาตรการด้ านไฟฟ้า)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

มาตรการลาดับที่ : 3
ชื่อมาตรการ : มาตรการ การเปลี่ยนใบพัดลมหอระบายความร้อน
ผูร้ ับผิดชอบมาตรการ : คณะทางานอนุรักษ์พลังงาน ตาแหน่ง : อุปกรณ์ที่ปรับปรุ ง : ใบพัดลมหอระบายความร้อน
จานวนที่ปรับปรุ ง : 4 ชุด
สถานที่ปรับปรุ ง : หลังโกดังเก็บสิ นค้า
สาเหตุการปรับปรุ ง : เพื่อลดการสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้ าที่พดั ลมของหอระบายความร้อน (Blade of
Cooling Tower) และให้สอดคล้องต่อนโยบายการอนุรักษ์
กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
1.56
5,616.49
5.56
20,016.00
4.00
14,400.00
25,000
1.43

บาท/ปี
17,540.30
62,509.97
44,971.20
บาท
ปี

เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุ ง
ระดับการใช้พลังงานเป้ าหมายหลังการปรับปรุ ง
เงินลงทุนทั้งหมด
ระยะเวลาคืนทุน
รายละเอียดการดาเนินการปรับปรุ ง
เปลี่ยนใบพัดลมหอระบายความร้อน จากเดิมที่เป็ นใบพัดลมชนิดเหล็กที่มีการใช้พลังไฟฟ้ าสู ง
เป็ นใบพัดลมไฟเบอร์ที่ลดการใช้พลังไฟฟ้ าลงได้ 20% ของการใช้พลังงานไฟฟ้ าเดิม
14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุ ง
ตรวจวัดค่าพลัง ไฟฟ้ าและอัตราการถ่ายเทอากาศที่หอระบายความร้อนทุกชุดก่อนปรับปรุ ง เพื่อ
ใช้สาหรับการปรับองศาใบพัดลมใหม่ให้มีการถ่ายเทอากาศเท่าเดิม หลังจากทาการเปลี่ยนแล้วทาการวัด
พลังไฟฟ้ าที่ใช้ใหม่อีกครั้ง
15) แสดงวิธีการคานวณประกอบ
แสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ในหน้าถัดไป
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สถานประกอบการ : บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานดีเด่น จากัด
สถานทีต่ ้งั

: 11/6 ซอยอินทามระ40 ถนนสุ ทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10400

ชื่อมาตรการ : การเปลี่ยนใบพัดลมหอระบายความร้อน
ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานติดตั้งหอระบายความร้อนเพื่อใช้ในการปรับอากาศ จานวนทั้งสิ้ น 4 ชุด ดังนี้
รายการ
พิกัดเครื่อง
พิกดั การระบายความร้อน
พิกดั กาลังไฟฟ้ า
พิกดั อัตราการไหลของน้ า
พิกดั สมรรถนะ
พิกดั ดัชนี การไหลของน้ า
ผลการตรวจวัด
กาลังไฟฟ้ าเฉลี่ ย
อุณหภูมิน้ าเข้าเฉลี่ ย
อุณหภูมิน้ าออกเฉลี่ ย
อัตราการไหลของน้ า
ความสามารถในการระบายความร้อน
สมรรถนะเฉลี่ ย
ดัชนี การไหลของน้ า

CT - 1

หอระบายความร้อน
CT - 2
CT - 3

CT - 4

TR
kW
GPM
kW/TR
GPM/TR

300
15
504
0.0500
1.680

300
15
504
0.0500
1.680

300
15
504
0.0500
1.680

300
15
504
0.0500
1.680

kW

5.78
100

5.33
100

5.67
100

5.44
100

90

90

90

90

410
170
0.0193
1.367

410
170
0.0178
1.367

410
170
0.0189
1.367

410
170
0.0181
1.367

หน่วย

o

F

o

F
GPM
TR
kW/TR
GPM/TR
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ผังการทางาน (Flow Chat Diagram)

ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
หอระบายความร้อนต้องเปิ ดใช้งานตลอดเวลาและใช้น้ าเย็นในการปรับอากาศ ซึ่ งพลังไฟฟ้ าที่ใช้กบั พัด
ลมที่ติดตั้งใบพัดแบบโลหะที่มีน้ าหนักมากและมีประสิ ทธิ ภาพต่า

แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินการ
สื บเนื่องจากที่ตอ้ งใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทาให้พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้กบั พัดลมทั้งหมดมีค่าสู ง
ปั จจุบนั มีใบพัดลมรุ่ นใหม่ทาจากวัสดุที่มีน้ าหนักเบา มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ทาให้ใช้พลั งไฟฟ้ าต่ากว่าใน
ขณะที่สามารถจ่ายอัตราการไหลของลมได้เท่าเดิม ซึ่ งจะต้องใช้การลงทุนในการปรับปรุ งจะสามารถลด
การใช้พลังงานไฟฟ้ าลงได้ประมาณ 20% ของพลังงานที่ใช้เดิม
สภาพหลังปรับปรุ ง
อยูร่ ะหว่างพิจารณาจากทางหน่วยงาน เพื่อดาเนินการปรับปรุ งต่อไป
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ระยะเวลาดาเนินการ

: ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2555 เป็ นต้นไป

เงินลงทุน

: 25,000 บาท

ผลประหยัดด้ านพลังงานไฟฟ้าทีไ่ ด้

: 5,616.49 kWh/ปี

ผลประหยัดทีไ่ ด้

: 17,540.30 บาท/ปี 0.000478 ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน

: 1.43 ปี

ข้ อเสนอแนะ แนวทางการขยายผล วิธีการคานวณผลการอนุรักษ์ พลังงาน
รายการ
1. ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้ าเฉลี่ ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งาน
1.3 กาลังไฟฟ้ าที่พดั ลมชุดใหม่ใช้
1.4 ตัวประกอบการทางาน
1.5 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและเปลี่ ยนใบพัด
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 กาลังไฟฟ้ าที่พดั ลมเดิมใช้
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
3.1 ร้อยละของกาลังไฟฟ้ าที่ลดลง
%EL = ((ELO - ELN)/ELO) x 100
3.2 พลังงานไฟฟ้ าลดลง
ES = ELO x (%EL /100) x h x OF
3.3 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
SC = E S x E C

สั ญลักษณ์ หน่ วย
EC
h
ELN
OF
CI

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

฿/kWh 3.12 จากใบแจ้งหนี้ ค่าไฟฟ้ า
h/y 3,600.00 จากการใช้งานจริ ง
kW
4.00 จากคุณสมบัติของพัดลม
1.00 จากการใช้งานจริ ง
฿ 25,000.00

ELO

kW

5.56

%EL

%

28.06

ES

kWh/y 5,616.49

SC

฿/y 17,540.30

ตรวจวัดกาลังไฟฟ้ ารวม
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รายการ
4. การวิเคราะห์ การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย
PB

ES
SC
PB

y

ข้ อมูล

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล

1.43

kWh/y 5,616.49
฿/y 17,540.30
y
1.43
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ภาคผนวก ก.

ภาคผนวก ก.
สู ตรในการหาประสิ ทธิภาพ
และกาลังงานของอุปกรณ์
1.

ประสิ ทธิภาพ , 
ประสิ ทธิภาพ = กาลังงานที่ได้ออกมา / กาลังงานที่ป้อนเข้าไป
ประสิ ทธิภาพ = กาลังงานที่ได้ออกมา X 100 / กาลังงานที่ป้อนเข้าไป %
อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงาน (Energy Efficiency Ratio, EER)
EER =
กาลังงานความร้อนที่ได้/กาลังงานไฟฟ้ าที่ป้อนเข้า

2.

กาลังงานกล, PM
PM
=
เมื่อ
T
=

=
N
=
PM
=

3.

T = 2TN/60
แรงบิด, นิวตัน (N)
ความเร็ วเชิงมุม, เรเดียน/วินาที (rad/s)
ความเร็ วรอบ, รอบ/นาที (RPM)
กาลังงานกล, วัตต์ (W)

กาลังงานของไหล, PF
PF
=
P.m/
เมื่อ
P
=
ความดัน, ปาสคาล (Pa)
m
=
อัตราการไหล, กิโลกรัม/วินาที (kg/s)
PF
=
กาลังงานของไหล, วัตต์ (W)
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4.

กาลังงานไฟฟ้า PE
PE
=
VI cos
สาหรับระบบไฟฟ้ า 1 เฟส
PE
=
3 VI cos สาหรับระบบไฟฟ้ า 3 เฟส
เมือ่
V
=
แรงดันไฟฟ้ า, โวลท์ (V)
I
=
กระแสไฟฟ้ า, แอมแปร์ (A)
cos =
ค่าเพาเวอร์ แฟคเตอร์
PF
=
กาลังงานของไหล, วัตต์ (W)

5.

ความร้ อนสั มผัส, Q
Qs
=
mCP (T2-T1)
เมื่อ
m
=
อัตราการไหล, กิโลกรัม/วินาที (Kg/sec)
CP
=
ความร้อนจาเพาะของสาร, วัตต์-วินาที/กิโลกรัม-oซ
T2-T1 =
ผลต่างของอุณหภูมิ, oซ
Qs
=
ความร้อน, วัตต์ (W)

6.

ความร้ อนแฝง, Q
Ql
=
mhfg
เมื่อ
m
=
อัตราการไหล, กิโลกรัม/วินาที (Kg/sec)
hfg
=
ความร้อนแฝงของสาร, จูล/กิโลกรัม-oซ
Ql
=
ความร้อน, วัตต์ (W)

7.

ภาระทาความเย็น, q
q
=
m(h2-h1)
เมื่อ
m
=
อัตราการไหล, กิโลกรัม/วินาที (Kg/sec)
h1, h2 =
เอนทัลปี ของสาร, จูล/กิโลกรัม
q
=
ภาระทาความเย็น วัตต์ (W)

8.

กาลังงานถ่ ายเทความร้ อน , Q
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QCOND
QCONV
QRAD
เมื่อ
k
x
A
h



=
=
=

(k/x) A (T2-T1) สาหรับการนาความร้อน
h A (T2-T1) สาหรับการพาความร้อน
 (T24-T14) สาหรับการแผ่รังสี ความร้อน

=
=
=
=
=
=

ค่านาความร้อน, วัตต์/เมตร -oซ (W/m-oC)
ความหนาของวัสดุ, เมตร (m)
พื้นที่ถ่ายเทความร้อน, ตร.เมตร (m2)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพาความร้อน, วัตต์/เมตร2-oซ (W/m2-ok)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การปล่อยรังสี
ค่าคงที่
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การเปลี่ยนหน่ วย
ปริมาณ
ความยาว

การเปลีย่ นหน่ วย
1 m  3.28084 ft
1 in  2.54 cm

มวล
กาลังงาน

1 kg  2.204623 lbm
Btu
1 kW  3,412.14
hr
1 hp  0.735499 kW
1 ton of refrigerat ion  3.51685 kW
Btu
1 ton of refrigerat ion  12,000
hr

พลังงาน

1 Btu  1.055056 kJ

1 J  0.737562 lbf - ft
1 cal  4.1868 J

ความดัน

1 bar  100 kPa
1 atm  101.325 kPa
1 psi  6.894757 kPa

1 m H 2 O  9.80638 kPa
1 in H 2 O  0.24908 kPa

ปริมาตร

1 Liter  0.001 m3
1 m3  35.3147 ft 3
1 Gallon(US)  3.785412 Liter

อุณหภูมิ

Temp(F)  32  1.8 Temp( o C)
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คุณสมบัติสารทาความเย็น
1. คุณสมบัติสารทาความเย็น
คุณสมบัติสารทาความเย็นแสดงได้จากความดันกับเอนทัลปี ไดอะแกรม (P-h diagram) ดังแสดงตามรู ป
ด้านล่าง
P

จุดวิกฤต
ของเหลว

T1

T2

T3

A

B

D

V1

ของเหลว+ไอ

1

C

2

S3

ไอ

3 เส้นอุณหภูมิคงที่ T=C

S2

V2

4 5

S1

V3

E
h

เส้น ABC เป็ นเส้นแสดงคุณสมบัติของสารที่มีสภาวะของเหลวอิ่มตัว (Saturated Liquid)
เส้น ADE เป็ นเส้นแสดงคุณสมบัติของสารที่มีสภาวะของไออิ่มตัว (Saturated Vapor)
จุด 1 เป็ นจุดแสดงคุณสมบัติของสารที่มีสภาวะของเหลวเย็นยวดยิง่ (Sub cooled Liquid) ของเหลวที่จุดนี้
จะมีอุณหภูมิต่ากว่าอุณหภูมิอิ่มตัว (TS) ที่ตรงกับความดันของของเหลวนั้น
จุด 2 เป็ นจุดแสดงคุณสมบัติของสารที่มีสภาวะของเหลวอิ่มตัว (Saturated Liquid) ของเหลวที่จุดนี้จะมี
อุณหภูมิ (TS) ที่แปรตามกับความดันของของเหลวนั้น
จุด 3 เป็ นจุดแสดงคุณสมบัติของสารที่มีสภาวะของเหลวรวมกับไอ
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จุด 4 เป็ นจุดแสดงคุณสมบัติของสารที่มีสภาวะของไออิ่มตัว (Saturated Vapor) ไอที่จุดนี้จะมีอุณหภูมิ
(Tg) ที่แปรตามกับความดันของไอนั้น
จุด 5 เป็ นจุดแสดงคุณสมบัติของสารที่มีสภาวะของไอร้อนยวดยิง่ (Superheated Vapor) ไอที่จุดนี้จะมี
อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิอิ่มตัว (Tg) ที่ตรงกับความดันของไอนั้น
จุด A เป็ นจุดแสดงคุณสมบัติของสาร ที่มีสภาวะวิกฤต (Critical) เป็ นจุดแสดงคุณสมบัติของสารที่มี
สภาวะของเหลวอิ่มตัว เช่นเดียวกับสภาวะของไออิ่มตัว จากจุดนี้จะถ้าความดันสู งขึ้นกว่านี้จะไม่มีการ
เปลี่ยนสถานะแต่ถา้ ความดันต่ากว่านี้จะเปลี่ยนสถานะเป็ นของเหลวกับไอรวมกัน
ตัวอย่างที่ 1 H2O 30 oC, 101.3 kPa เป็ นอะไร?
วิธีการคานวณ
ที่ 101 kPa
TS = 100oC T<TS เป็ นของเหลวเย็นยวดยิง่ หรื อของเหลวอัด ซึ่ งบางครั้ง
เราเรี ยกว่า Liquid Degree Sub cooling 100-30 = 70 K
ตัวอย่างที่ 2 R-22 ความดัน 1533.5 kPa อุณหภูมิ 35oC จงหา Liquid Sub cooling และปริ มาตรจาเพาะ
วิธีการคานวณ
จากตาราง Saturated R-22 ความดัน 1533.5 kPa อุณหภูมิอิ่มตัว 40oC
Liquid Sub Cooling = 40–35=5oC เมื่อเป็ นของเหลวเย็นยวดยิง่ (Sub Cooled Liquid) ใช้ค่า
ของเหลวอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 35oC,vf = 0.000867 m3/kg
ตัวอย่างที่ 3 R-134a อุณหภูมิ 10oC, 350.9 kPa เป็ นอะไร?
วิธีการคานวณ
ที่ 350.9 kPa TS = 5oC T > TS ต้องเป็ น ไอร้อนยวดยิง่ (Superheated vapor) หรื อเรี ยกว่ามี
Degree Superheat = 10 – 5 = 5
พลังงานภายในจาเพาะ(Specific Internal Energy)
ในบางครั้งอาจจะเขียนสั้นๆว่า พลังงานภายใน (Internal Energy) หรื อ u มีหน่วย kJ/kg คือพลังงานที่อยู่
กับมวล ซึ่ ง uf หมายถึงพลังงานภายในจาเพาะของของเหลวอิ่มตัว ส่ วน ug หมายถึงค่าพลังงานภายใน
จาเพาะของไออิ่มตัว และ ufg = ug-uf ข้อสังเกตของพลังงานภายในคือ อุณหภูมิสูงพลังงานภายในจะสู ง
ตาม และที่อุณหภูมิเ ดียวกันไอจะมีพลังงานภายในสู งกว่าของเหลวมากมายเพราะไอมีความร้อนแฝงอยู่
พลังงานภายในจาเพาะได้มาจากการคานวณจากค่าที่ได้จากทดลองทางตรงหรื อทางอ้อม โดยกาหนดค่า 0
(ศูนย์) ที่ภาวะตามสะดวก เช่น น้ าจากตารางน้ าหรื อตารางไอน้ า กาหนดพลังงานภายในจาเพาะเป็ น 0
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สาหรับของเหลวอิ่มตัว ณ อุณหภูมิ 0.01oC (อุณหภูมิจุดสามเชิง ) ส่ วนค่าที่ภาวะอื่นๆก็ได้จากการทดลอง
ทางตรงหรื อทางอ้อม อย่างไรก็ตามจะเห็นกันต่อไปว่า ในการใช้งานใช้ค่าแตกต่างของพลังงานภายใน
ไม่ได้ใช้ค่าสัมบูรณ์ (Absolute )ของมัน จึงไม่เป็ นปั ญหา
เอนทัลปี จาเพาะ(Specific Enthalpy Energy)
เอนทัลปี จาเพาะ ในบางครั้งอาจจะเขียนสั้นๆว่า เอนทัลปี (Enthalpy) หรื อ h มีหน่วย kJ/kg คือค่าที่เกิด
จากผลบวกของพลังงานภายในกับค่าผลคูณของปริ มาตรจาเพาะกับความดันหรื อ h = u + P.v ดังนั้น
ตารางน้ า ค่าเอนทัลปี ก็มาจาก u + P.v สาหรับตารางน้ าจาก หนังสื อ ASHRAE จะกาหนดค่า 0 ให้กบั
เอนทัลปี ของของเหลวอิ่มตัว ณ .อุณหภูมิ 0.01oC(อุณหภูมิจุดสามเชิง ) แต่กลับไปหาค่า u จาก u = h - P.v
แทน สาหรับสารความเย็นอื่นๆ เช่น R22,R134a และ NH3 นิยมกาหนดเอนทัลปี ของของเหลวอิ่มตัวเป็ น
0 kJ/kgที่อุณหภูมิ -40oC แต่ล่าสุ ด จากการประชุมนานาชาติ มีการกาหนดใหม่ให้เอนทัลปี ของของเหลว
อิ่มตัวเป็ น 200 kJ/kg ที่อุณหภูมิ 0oC แทน อย่างไรก็ตามจะเห็นกันต่อไปว่า ในการใช้งานใช้ค่าแตกต่าง
ของเอนทัลปี ไม่ได้ใช้ค่าสัมบูรณ์ของมัน จึงไม่เป็ นปั ญหา
สาหรับ hf หมายถึง เอนทัลปี จาเพาะของของเหลวอิ่มตัว ส่ วน hg หมายถึงค่าเอนทัลปี จาเพาะของไออิ่มตัว
และ hfg = hg-hf เมื่ออุณหภูมิสูงเอนทัลปี ก็จะสู งตาม และที่อุณหภูมิเดียวกัน ไอจะมีเอนทัลปี สู งกว่า
ของเหลวมากมาย เพราะไอมีความร้อนแฝงอยู่
ตัวอย่างที่ 4 จงหาเอนทัลปี ของอาร์ -134a อุณหภูมิ 100oC ความดัน 4000 kPa
วิธีการคานวณ
จากตารางคุณสมบัติทางเธอร์โมไดนามิกส์ของอาร์ -134a อิ่มตัว พบว่าที่ 100 oC PS= 3973.2 kPa
แต่ความดันของเรา 4000 kPa จึงเป็ นของเหลวเย็นยิง่ /ของเหลวอัด ( Sub cooled/Compressed
Liquid) เนื่องจากเป็ นของเหลวเย็นยิง่ (Sub Cooled Liquid ) สามารถใช้ค่ าจากตารางอิ่มตัวที่
อุณหภูมิเดียวกันได้ โดยไม่ตอ้ งสนใจความดัน นัน่ คือ h = hf = 390.98 kJ/kg
จากที่กล่าวมาแล้วค่าคุณสมบัติใด ๆ ที่มีตวั ห้อย f (SUBSCRIPT f) หมายถึงของเหลวอิ่มตัว ค่า
คุณสมบัติใดที่มีตวั ห้อย g (SUBSCRIPT g)หมายถึง ไออิ่มตัว และค่าคุณสมบัติใด ที่มีตวั ห้อย fg
(SUBSCRIPT fg) หมายถึง คุณสมบัติที่เป็ นไออิ่มตัวลบด้วยคุณสมบัติที่เป็ นของเหลวอิ่มตัว หรื อ
เขียนเป็ นสมการทัว่ ไปได้ดงั นี้
X = yXf+xXg = Xf + xXfg = Xg - yXfg
(สมการที่ 1)
Xfg = Xg - Xf
(สมการที่ 2)
เมื่อ X แทนคุณสมบัติใด ๆ ก็ ได้ x คือสัดส่ วนโดยมวลของไอต่อมวลทั้งหมด ส่ วน y เป็ นสัดส่ วน
โดยมวลของของเหลวต่อมวลทั้งหมด
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ตัวอย่างที่ 5 ภาชนะบรรจุ สารทาความเย็น R314a, มีอุณหภูมิ 50oC ภายในมีคุณภาพไอ 20% จงหาเอนทัล
ปี
วิธีการคานวณ
h = hf + xhfg จากตารางสารทาความเย็น ที่อุณหภูมิ 50oC hf = 271.83 kJ/kg และ
hfg = 152.08 kJ/kg
h = 271.83 +0.20x152.08 = 302.25 kJ/kg

ตารางที่ 1 อุณหภูมิและความดันอิม่ ตัวของสารทาความเย็นชนิดต่ างๆ
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อุณหภูมิ/สารทา
ความเย็นo
o
F
C
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118

-17.8
-16.7
-15.6
-14.4
-13.3
-12.2
-11.1
-10.0
-8.9
-7.8
-6.7
-5.6
-4.4
-3.3
-2.2
-1.1
0.0
1.1
2.2
3.3
4.4
5.6
6.7
7.8
8.9
10.0
11.1
12.2
13.3
14.4
15.6
16.7
17.8
18.9
20.0
21.1
22.2
23.3
24.4
25.6
26.7
27.8
28.9
30.0
31.1
32.2
33.3
34.4
35.6
36.7
37.8
38.9
40.0
41.1
42.2
43.3
44.4
45.6
46.7
47.8

R11

R123

R12

psig

psig

psig

-24.7'
-24.4'
-24.1'
-23.8'
-23.4'
-23.1'
-22.7'
-22.3'
-21.9'
-21.5'
-21.1'
-20.6'
-20.1'
-19.7'
-19.1'
-18.6'
-18.1'
-17.5'
-16.9'
-16.3'
-15.6'
-15.0`
-14.3'
-13.6'
-12.8'
-12.0'
-11.2'
-10.4'
-9.6'
-8.7'
-7.8'
-6.8'
-5.9'
-4.9'
-3.8'
-2.8'
-1.6'
-0.5'
0.3
0.9
1.5
2.2
2.8
3.5
4.2
4.9
5.6
6.4
7.1
7.9
8.8
9.6
10.5
11.3
12.3
13.1
14.2
15.1
16.1
17.2

-12.7
-12.6
-12.5
-12.3
-12.2
-12.0
-11.9
-11.7
-11.6
-11.4
-11.2
-11.0
-10.8
-10.7
-10-5
-10.2
-9.9
-9.7
-9.4
-9.2
-8.9
-8.6
-8.3
-8.0
-7.7
-7.3
-7.0
-6.6
-6.3
-5.9
-5.5
-5.1
-4.6
-4.2
-3.7
-3.3
-2.7
-2.3
-1.7
-1.2
-0.6
-0.0
0.6
1.2
1.8
2.5
3.2
3.9
4-6
5.3
6.1
6.9
7.7
8.5
9.4
10.3
11.2
12.1
13.0
14.0

9.2
10.2
11.2
12.3
13.5
14.6
15.8
17.1
18.4
19.7
21.0
22.4
23.9
25.4
26.9
28.5
30.1
31.7
33.4
35.2
37.0
38.8
40.7
42.7
44.7
46.7
48.8
51.0
53.2
55.4
57.7
60.1
62.5
65.0
67.6
70.2
72.9
75.6
78.4
81.3
84.2
87.2
90.2
93.3
96.5
99.8
103.1
106.5
110.0
113.5
117.2
120.9
124.6
128.5
132.4
136.4
140.5
144.7
148.9
153.2

R134a
psig
6.5
7.5
8.6
9.7
10.8
12.0
13.2
14.4
15.7
17.1
18.4
19.9
21.4
22.9
24.5
26.1
27.8
29.5
31.3
33.1
35.0
37.0
39.0
41.1
43.2
45.4
47.7
50.0
52.4
54.9
57.4
60.0
62.7
65.4
68.2
71.1
74.0
77.1
80.2
83.4
86.7
90.0
93.5
97.0
100.6
104.3
108.1
112.0
115.9
120.0
124.1
128.4
132.7
137.2
141.7
146.4
151.1
155.9
160.9
166.0

R22

kPag
45
52
59
67
74
83
91
99
108
118
127
137
148
158
169
180
192
203
216
228
241
255
269
283
298
313
329
345
361
379
396
414
432
451
470
490
510
532
553
575
598
621
645
669
694
719
745
772
799
827
856
885
915
946
977
1009
1042
1075
1109
1145

psig
24.0
25.6
27.3
29.1
30.9
32.8
34.7
36.7
38.7
40.9
43.0
45.3
47.6
49.9
52.4
54.9
57.5
60.1
62.8
65.6
68.5
71.5
74.5
77.6
80.8
84.0
87.4
90.8
94.3
97.9
101.6
105.4
109.3
113.2
117.3
121.4
125.7
130.0
134.5
139.0
143.6
148.4
153.2
158.2
163.2
168.4
173.7
179.1
184.6
190.2
195.9
201.8
207.7
213.8
220.0
226.4
232.8
239.4
246.1
252.9

kPag
165
177
188
201
213
226
239
253
267
282
296
312
328
344
361
379
396
414
433
452
472
493
514
535
557
579
603
626
650
675
701
727
754
781
809
837
867
896
927
958
990
1023
1056
1091
1125
1161
1198
1235
1273
1311
1351
1391
1432
1474
1517
1561
1605
1651
1697
1744

ตารางคุณสมบัติสารทาความเย็น R22 อิม่ ตัว (Saturate)

R407C
(ค่าเฉลี่ย)
psig kPag
23.6
25.3
27.1
28.9
30.7
32.6
34.6
36.7
38.8
41.0
43.2
45.6
48.0
50.4
53.0
55.6
58.3
61.0
63.9
66.8
69.8
72.9
76.1
79.4
82.8
86.2
89.7
93.4
97.1
100.9
104.9
108.9
113.0
117.3
121.6
126.1
130.6
135.3
140.1
144.9
150.0
155.1
160.3
165.7
171.2
176.8
182.6
188.4
194.4
200.6
206.9
213.3
219.8
226.5
233.4
240.4
247.5
254.8
262.2
269.8

162.8
174.5
186.5
199.0
211.8
225.1
238.8
253.0
267.6
282.6
298.2
314.2
330.7
347.7
365.2
383.2
401.8
420.9
440.5
460.8
481.5
502.9
524.9
547.4
570.6
594.4
618.8
643.9
669.6
696.0
723.1
750.9
779.3
808.5
838.5
869.1
900.5
932.7
965.6
999.4
1033.9
1069.3
1105.5
1142.5
1180.4
1219.1
1258.7
1299.2
1340.7
1383.0
1426.3
1470.5
1515.7
1561.9
1609.1
1657.3
1706.5
1756.7
1808.0
1860.4

ค-5

ภาคผนวก ค.

อุณหภูมิ
o
C
T
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

ความดัน
kPa
P
354.3
421.3
497.6
583.8
680.7
789.1
909.9
1043.9
1191.9
1354.8
1533.5
1729
1942.3
2174.4
2426.6
2699.9
2995.9
3316.1

เอนทัลปี จาเพาะ,kJ/kg
ของเหลว ผลต่ าง
ไอ
hf
hfg
hg
33.01
38.76
44.59
50.49
56.46
62.52
68.67
74.91
81.25
87.7
94.27
100.98
107.85
114.91
122.18
129.73
137.63
145.99

213.13
209.32
205.36
201.25
196.96
192.49
187.84
182.97
177.87
172.52
166.8s
160.91
154.58
147.8
140.5
132.55
123.77
113.9

246.14
248.09
249.95
251.73
253.42
255.02
256.51
257.88
259.12
260.22
261.15
261.9
262.43
262.71
262.68
262.28
261.4
259.89

เอนโทรปี จาเพาะ kJ/kg.K
ของเหลว ผลต่ าง
ไอ
sf
sfg
sg
0.1324
0.1538
0.1751
0.1963
0.2173
0.2382
0.259
0.2797
0.3004
0.321
0.3417
0.3624
0.3832
0.4042
0.4255
0.4472
0.4695
0.4927

0.8099
0.7806
0.7518
0.7235
0.6956
0.668
0.6407
0.6137
0.5867
0.5598
0.5329
0.5058
0.4783
0.4504
0.4217
0.392
0.3607
0.3272

0.9422
0.9344
0.9269
0.9197
0.9129
0.9062
0.8997
0.8934
0.8871
0.8809
0.8746
0.8682
0.8615
0.8546
0.8472
0.8391
0.8302
0.8198

ตารางคุณสมบัติสารทาความเย็น R22 ร้ อนยิง่ (Superheat)

ค-6

ภาคผนวก ค.
อุณหภูมิ ปริมาตร เอนทัลปี เอนโทรปี
o

C
T

Sat.
30
40
50
60
70
80
90
100

เอนทัลปี

เอนโทรปี

ปริมาตร

เอนทัลปี

เอนโทรปี

m3/kg kJ/kg kJ/kg.K m3/kg kJ/kg kJ/kg.K m3/kg kJ/kg kJ/kg.K
v
h
s
v
h
s
v
h
s
Pressure 1000 kPa
Pressure 1200 kPa
Pressure 1400 kPa
0.0236
0.0246
0.026
0.0273
0.0286
0.0298
0.031
0.0322
0.0334

257.46
262.91
271.04
279.05
286.97
294.86
302.73
310.6
318.49

0.8954
0.9136
0.94
0.9651
0.9893
1.0126
1.0352
1.0572
1.0786

Pressure 1600 kPa
Sat.
50
60
70
80
90
100
110
120
170
180
190
200

ปริมาตร

0.0145
0.0154
0.0164
0.0173
0.0182
0.019
0.0198
0.0206
0.0214
0.025
0.0257
0.0264
0.0271

261.43
269.26
278.36
287.17
295.8
304.3
312.73
321.1
329.46
371.39
379.87
388.4
396.9/

0.8724
0.8969
0.9246
0.9507
0.9755
0.9992
1.0221
1.0442
1.0658
1.1661
1.1851
1.2037
1.222

0.0196
—
0.0209
0.0221
0.0232
0.0243
0.0253
0.0264
0.0274

259.18
—
267.6
276.01
284.26
292.42
300.51
308.57
316.62

0.8868
—
0.9141
0.9405
0.9657
0.9898
1.0131
1.0356
1.0574

Pressure1800 kPa
0.0127
0.0131
0.014
0.0149
0.0158
0.0166
0.0173
0.018
0.0187
0.022
0.0227
0.0233
0.0239

262.1
265.42
275.1
284.33
293.28
302.05
310.68
319.24
327.75
370.19
378.74
387.33
395.96

0.8659
0.8763
0.9057
0.933
0.9588
0.9832
1.0067
1.0293
1.0512
1.1528
1.1719
1.1907
1.2091

0.0167
—
0.0171
0.0183
0.0193
0.0203
0.0213
0.0222
0.0231

260.48
—
263.86
272.77
281.4
289.86
298.2
306.47
314.7

0.8792
—
0.8901
0.9181
0.9444
0.9694
0.9934
1.0165
1.0388

Pressure 2000 kPa
0.0! !29
—
0.0121
0.013
0.0138
0.0146
0.0153
0.016
0.0166
0.0197
0.0203
0.0208
0.0214

262.53
—
271.56
281.31
290.64
299.7
308.57
317.32
325.99
368.97
377.6
386.25
394.94

0.8598
—
0.8873
0.9161
0.9429
0.9682
0.9923
1.0155
1.0378
1.1407
1.16
1.1788
1.1974

ตารางคุณสมบัติสารทาความเย็น R134a อิม่ ตัว (Saturate)

ค-7

ภาคผนวก ค.

อุณหภูมิ
o

ความดัน

ปริมาตรจาเพาะ m3/k

C

kPa

T

P

hf

201.7
244.5
294
350.9
415.8
489.5
572.8
666.3
771
887.6
1017
1160.2
1318.1
1491.6
1681.8
1889.9
2117
2364.4
2633.6
2926.2
3244.5
3591.5
3973.2

186.72
193.32
200
206.75
213.58
220.49
227.49
234.59
241.79
249.1
256.54
264.11
271.83
279.72
287.79
296.09
304.64
313.51
322.79
332.65
343.38
355.83
374.74

-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

ของเหลว ผลต่ าง

พลังงานภายในจาเพาะ kJ/kg

ไอ

ของเหลว

ผลต่ าง

ไอ

hfg

hg

sf

sfg

sg

205.56
202.02
198.36
194.57
190.65
186.58
182.35
177.92
173.29
168.42
163.28
157.85
152.08
145.93
139.33
132.21
124.47
115.94
106.4
95.45
82.31
64.98
32.47

392.28
395.34
398.36
401.32
404.23
407.07
409.84
412.51
415.08
417.52
419.82
421.96
423.91
425.65
427.13
428.3
429.11
429.45
429.19
428.1
425.7
420.81
407.21

0.7812
0.7534
0.7262
0.6995
0.6733
0.6475
0.622
0.5967
0.5716
0.5465
0.5214
0.4962
0.4706
0.4447
0.4182
0.391
0.3627
0.333
0.3013
0.2665
0.2267
0.1765
0.087

1.7319
1.7288
1.7262
1.7239
1.7218
1.72
1.7183
1.7168
1.7153
1.7139
1.7123
1.7106
1.7088
1.7066
1.704
1.7008
1.697
1.6923
1.6862
1.6782
1.6671
1.6498
1.6098

0.9507
0.9755
1
1.0243
1.0485
1.0725
1.0963
1.1201
1.1437
1.1673
1.1909
1.2145
1.2381
1.2619
1.2857
1.3099
1.3343
1.3592
1.3849
1.4117
1.4404
1.4733
1.5228

ตารางคุณสมบัติสารทาความเย็น R134a ร้ อนยิง่ (Super heat)

ค-8

ภาคผนวก ค.
อุณหภูมิ
o

C
T

ปริมาตร

เอนทัลปี

เอนโทรปี

ปริมาตร เอนทัลปี

m3/kg
v

kJ/kg
h

kJ/kg.K
s

m3/kg
v

Pressure 200 kPa
(-10.22)
Sat.
0
10
20
30
40
50

0.1
0.105
0.1097
0.1144
0.1189
0.1234
0.1278

392.15
400.91
409.5
418.15
426.87
435.71
444.66

1.732
1.7647
1.7956
1.8256
1.8549
1.8836
1.9117

Pressure 1200 kPa
(46.31)
Sat.
50
60
70
80
90
100

0.0168
0.0172
0.0184
0.0195
0.0206
0.0215
0.0224

422.49
426.84
438.21
449.18
459.92
470.55
481.13

1.7102
1.7237
1.7584
1.7908
1.8217
1.8514
1.8801

เอนโทรปี

kJ/kg.K kJ/kg.K m3/kg
h
s
v

Pressure 300 kPa
(-0.56)
0.0679
—
0.0711
0.0744
0.0776
0.0808
0.0838

398.7
—
407.2
416.1
425.1
434.I2
443.2

1.7259
—
1.7564
1.7874
1.8175
1.8468
1.8755

Pressure1400 kPa
(52.42)
0.0141
—
0.015
0.0161
0.017
0.0179
0.0188

ปริมาตร

424.8
—
434.1
445.7
456.9
467.9
478.8

1.7077
—
1.736
1.7704
1.8026
1.8333
1.8628

เอนทัลปี

เอนโทรปี

kJ/kg
h

kJ/kg.K
s

Pressure 400 kPa
(8.84)
0.0514
—
0.0517
0.0544
0.0569
0.0594
0.0618

403.6
—
404.7
414
423.2
432.5
441.8

1.722
—
1.726
1.758
1.79
1.82
1.849

Pressure 1600 kPa
(57.9)
0.0122
—
0.0124
0.0135
0.0144
0.0152
0.016

426.5
—
429.3
441.9
453.7
465.2
476.3

1.705
—
1.714
1.751
1.785
1.817
1.847

ค-9

ภาคผนวก ค.

ค-10

ภาคผนวก ค.

ค-11

ภาคผนวก ค.

ค-12

ภาคผนวก ค.

ค-13

ภาคผนวก ค.

ค-14

ภาคผนวก ค.

ค-15

ภาคผนวก ค.

ค-16

ภาคผนวก ง.

ภาคผนวก ง.
Psychrometric Chart
Psychrometric Chart เป็ นแผนภาพทีแ่ สดงคุณสมบัติของอากาศชื้น ดังนี้
อุณหภูมิกระเปาะแห้ง
อุณหภูมิกระเปาะเปี ยก
ความชื้นสัมพัทธ์
อัตราส่ วนความชื้น
ปริ มาตรจาเพาะ
เอนทัลปี

ง-1

ภาคผนวก ง.

ง-2

ภาคผนวก ง.

ง-3

บรรณานุกรม
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, คู่มือประกอบการฝึ กอบรม
หลักสู ตร “การอนุรักษ์พลังงานในอาคารธุ รกิจ”, 2550.
กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, คู่มือประกอบการฝึ กอบรม
หลักสู ตร “การควบคุมเครื่ องปรับอากาศขนาดใหญ่เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”, 2550.
กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, คู่มือประกอบการฝึ กอบรม
หลักสู ตร “การวิเคราะห์การใช้พลังงานในเครื่ องปรับอากาศขนาดใหญ่เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”,
2550.
กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, คู่มือประกอบการฝึ กอบรม
หลักสู ตร “การอนุรักษ์พลังงานในระบบการใช้พลังงานหลักด้านระบบปรับอากาศ”, 2550.
กระทรวงพลังงาน , กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , คู่มือประกอบการฝึ กอบรม
หลักสู ตร “การพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบตั ิดา้ นเทคโนโลยีการอนุรั กษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ ”,
2552.
กระทรวงพลังงาน , กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , คู่มือประกอบการฝึ กอบรม
หลักสู ตร “การควบคุมเครื่ องปรับอากาศ”, 2549.
กระทรวงพลังงาน , กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , คู่มือประกอบการฝึ กอบรม
หลักสู ตร “การตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และเล็ก (SME)”, 2552.
กระทรวงอุตสาหกรรม , กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย , คู่มือการจัด
การพลังงานไฟฟ้ า, 2552.
กระทรวงพลังงาน , กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , คู่มือประกอบ การฝึ กอบรม
หลักสู ตร “การพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบตั ิดา้ นเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ ”,
2553
กระทรวงพลังงาน , กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , คู่มือประกอบการฝึ กอบรม
หลักสู ตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกร รม”,
2551
กระทรวงพลังงาน , กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , คู่มือประกอบการฝึ กอบรม
หลักสู ตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานในอาคารธุ รกิจ”, 2551

12. กระทรวงพลังงาน , กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , คู่มือประกอบการฝึ กอบรม
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