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บทที่ 5
การอนุรักษ์ พลังงาน
สาหรับระบบปรับอากาศ
(Energy Conservation for
Air Conditioning System)

ความสาคัญของเนื้อหาวิชา
การปรับอากาศมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะประเทศไทยที่ต้ งั อยูใ่ นเขตภูมิอากาศแบบร้อน
ชื้ น ภายในอาคารจ าเป็ นต้อ งมี ก ารปรั บ อากาศเพื่ อ ให้ เจ้า หน้ า ที่ ห รื อ บุ ค ลากรสามารถท างานได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ แต่กเ็ ป็ นที่ทราบกันดีวา่ การปรับอากาศมีการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูง
ระบบปรับอากาศ ประกอบด้วยเครื่ องจักรและอุปกรณ์จานวนมาก อุปกรณ์เหล่านี้ หลายส่ วนสามารถปรับปรุ ง
เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นซึ่ งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายสื บเนื่ องของระบบปรับอากาศลงได้
นอกจากนี้ การใช้งานระบบปรับอากาศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพก็เป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถลดการใช้พลังงาน
ลงได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
วัตถุประสงค์
1. รู ้จกั อุปกรณ์และหลักการทางานของระบบปรับอากาศ
2. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการทางานของระบบปรับอากาศ
3. เข้าใจวิธีตรวจวัดและประเมินประสิ ทธิ ภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ
4. ทราบมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ
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ตอนที่ 3 บทที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานสาหรับระบบปรับอากาศ

5.1 บทนา
การปรับอากาศเป็ นกระบวนการควบคุมสภาวะของอากาศเพื่อให้เป็ นไปตามความต้องการ โดยทัว่ ไปปั จจัย
หรื อพารามิ เตอร์ ของอากาศที่ ตอ้ งควบคุมประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้ น ความสะอาด การกระจายลม และ
ปริ มาณลม การปรับอากาศสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานได้เป็ น 2 ประเภท คือ การปรับอากาศ
เพื่ อสร้ างสภาวะสบายแก่ ผูอ้ ยู่อาศัย และการปรั บอากาศเพื่ อควบคุ มสภาวะอากาศในกระบวนการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรม
สาหรับประเทศไทยซึ่ งมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้ น หน้าที่ หลักของระบบปรับอากาศ คื อ การทาความเย็นและลด
ความชื้ นของอากาศให้เป็ นไปตามความต้องการ โดยใช้น้ ายาหรื อสารทาความเย็นเป็ นตัวกลางในการดึงความ
ร้อนภายในพื้นที่ปรับอากาศออกไประบายทิ้งภายนอก
โดยปกติ ไม่ว่าจะเป็ นอาคารธุ รกิ จหรื อโรงงานอุตสาหกรรม ระบบปรับอากาศมีการใช้พลังงานที่ สูงมาก การ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศจึงสามารถประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้
เป็ นอย่างมาก
5.2 แผนภูมไิ ซโครเมตริก
อากาศที่อยู่โดยรอบตัวเราประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ 1) อากาศแห้ ง 2) ไอนา้ (หรื อความชื้น) เราสามารถทราบค่า
สมบัติของอากาศชื้นได้จากการอ่านแผนภูมิไซโครเมตริ ก (Psychrometric Chart)
แผนภูมิไซโครเมตริ กยังสามารถใช้เพื่อแสดงสภาวะของอากาศที่เกิดขึ้นในกระบวนการปรับอากาศต่างๆ และ
สามารถใช้ประเมินภาระการทาความเย็น (Cooling Load) ของระบบปรับอากาศ ซึ่ งจะนาไปสู่ การประเมินค่า
ของพลังงานที่ใช้ของระบบปรับอากาศได้ต่อไป
แผนภูมิไซโครเมตริกสามารถแสดงค่ าสมบัตทิ ี่สาคัญของอากาศชื้นได้ ดังนี้
แสดงบนแกนนอนของแผนภูมิ สามารถวัดและอ่านได้ดว้ ยเทอร์ โมมิเตอร์ แบบ
1. อุณหภูมกิ ระเปาะแห้ ง
ธรรมดา
(Dry-bulb Temperature)
แสดงบนเส้นแนวทแยงของแผนภูมิ สามารถวัดและอ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์ที่มี
2. อุณหภูมกิ ระเปาะเปี ยก
ผ้าหรื อสาลีชุบน้ าหุม้ อยูท่ ี่กระเปาะ
(Wet-bulb Temperature)
คือ ค่าของอุณหภูมิที่ทาให้ไอน้ าในอากาศเริ่ มกลัน่ ตัว โดยอุณหภูมิจุดกลัน่ ตัวที่
3. อุณหภูมจิ ุดกลัน่ ตัว
ภาวะหนึ่ งๆ อ่านได้โดยการลากเส้นแนวนอนจากสภาวะนั้นๆ ไปทางซ้ายของ
(Dew-point Temperature)
แผนภู มิจนตัดเส้นโค้งความชื้ นสัมพัทธ์ 100% และค่ าอุณ หภู มิกระเปาะแห้งที่
อ่านได้ ณ จุดนั้นคืออุณหภูมิจุดกลัน่ ตัว
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4. ความชื้น
4.1 ความชื้นสัมบูรณ์
(Absolute Humidity)
4.2 ความชื้นจาเพาะหรื อ
สัดส่ วนความชื้น
(Humidity Ratio)
4.3 ความชื้นสั มพัทธ์
(Relative Humidity)

หมายถึง มวลของไอน้ าต่อหนึ่งหน่วยปริ มาตรอากาศ (g/m3)
หมายถึง มวลของไอน้ าต่อมวลของอากาศแห้งหนึ่งหน่วย (g/kg) แสดงบนแกน
ตั้งของแผนภูมิ
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รู ปที่ 5.2-1 ค่าสมบัติของอากาศชื้นบนแผนภูมิไซโครเมตริ ก
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SENSIBLE HEAT FACTOR
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หมายถึง อัตราส่ วนของความดันไอที่ปริ มาณไอน้ าจริ งในอากาศต่อความดันไอที่
ปริ มาณไอน้ าอิ่มตัวที่อุณหภูมิเดียวกัน ค่าความชื้นสัมพัทธ์แสดงบนเส้นโค้งของ
แผนภูมิ
คื อ ปริ มาณพลังงานความร้ อ นในอากาศ ซึ่ งสามารถอ่ านได้จากเส้น ทแยงใน
5. เอนทาลปี
แผนภูมิที่มีความชันใกล้เคียงกับเส้นอุณหภูมิกระเปาะเปี ยก ค่าความร้อนภายใน
(Enthalpy)
ของอากาศประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
5.1 ความร้อนสัมผัส (Sensible หมายถึ ง พลังงานความร้อนที่ ทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงอุณ หภูมิกระเปาะแห้ง
Heat)
ของอากาศที่ความชื้นจาเพาะคงที่
5.2 ความร้อนแฝง
หมายถึ ง พลังงานความร้ อนที่ ท าให้เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณความชื้ น ใน
(Latent Heat)
อากาศ (เกิดการระเหย หรื อ การควบแน่น) ที่อุณหภูมิกระเปาะแห้งคงที่
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5.2.1 กระบวนการปรับอากาศ
กระบวนการปรั บอากาศมี อยู่หลายลักษณะขึ้ นอยู่กบั จุดประสงค์ของการใช้งาน ตารางที่ 5.2-1 และแผนภู มิ
ไซโครเมตริ กในรู ปที่ 5.2-2 แสดงกระบวนการปรับอากาศในลักษณะต่างๆ
ตารางที่ 5.2-1 กระบวนการปรับอากาศ
ตาแหน่ งใน
รู ปที่ 5.2-1 ข

กระบวนการ

การทาความเย็น
การทาความเย็น
และลดความชื้น
3+45 การผสมระหว่าง
อากาศ 2 สภาวะ
12
23

56

การทาความเย็น
แบบระเหย

57

การทาความเย็น
แบบระเหยและเกิด
การกลัน่ ตัว

วิธีการ
คอยล์เย็น
คอยล์เย็นทาความเย็น
และเกิดการกลัน่ ตัว
กระเปาะแห้ง 35oC
กระเปาะเปี ยก 24oC
5 อยูร่ ะหว่าง 3 และ 4
และใช้สดั ส่วนของ
อากาศที่ไหล
ตัวทาความเย็นแบบ
ระเหยเชิงพาณิ ชย์
(อุณหภูมิกระเปาะเปี ยก
คงที่) ประสิ ทธิภาพ
80%
บนเส้นอิ่มตัว

อุณหภูมกิ ระเปาะ ความชื้น เอนทาลปี การเปลีย่ นแปลง
แห้ ง (oC)
สัมพัทธ์ (%) (kJ/kg) เอนทาลปี (kJ/kg)
9.5
4030
4070 8878.5
38.5
3015
7093 78.540
27

56

59

19

2721.5

5690

59

0

2720.5

56100

59

0

ประโยชน์สาคัญประการหนึ่ งของแผนภูมิไซโครเมตริ ก คือ การใช้คานวณภาระการทาความเย็น หรื อปริ มาณ
ความร้อนที่ตอ้ งดึงออกจากอากาศในพื้นที่ปรับอากาศ ตัวอย่างเช่น จากตารางที่ 5.2-1 อากาศที่ผา่ นกระบวนการ
ทาความเย็นและลดความชื้ น (23) ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นที่คอยล์เย็นของเครื่ องปรับอากาศ อากาศจะ
เปลี่ ยนสภาวะจากอุณ หภู มิ 30oC ความชื้ นสัมพัทธ์ 70% เป็ นอากาศที่ อุณ หภู มิ 15oC ความชื้ นสัมพัทธ์ 93%
ภาระการทาความเย็นที่ เกิ ดขึ้ นต่ออากาศ 1 kg คื อ ค่าเอนทาลปี ที่ เปลี่ยนแปลงซึ่ งเท่ากับ 38.5 kJ/kg หากอัตรา
การไหลของอากาศที่ ผ่านคอยล์เย็นมีค่าเท่ากับ 0.1 kJ/s หมายความว่า เครื่ องปรับอากาศสามารถทาความเย็น
หรื อดึงความร้อนออกได้ในอัตรา 3.85 kJ/s หรื อ 3.85 kW (เทียบเท่ากับ 13,136 Btu/h)
ค่าอัตราการทาความเย็นหรื อความสามารถในการทาความเย็นนี้ สามารถนาไปใช้คานวณปริ มาณพลังงานที่ใช้
และประสิ ทธิ ภาพของระบบปรับอากาศต่อไปได้
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รู ปที่ 5.2-2 แผนภูมิไซโครเมตริ กตาม
กระบวนการปรับอากาศในตารางที่ 5.2-1
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5.3 วัฏจักรการทาความเย็นแบบอัดไอ
โดยส่ วนใหญ่ ระบบปรับอากาศจะใช้หน่วยทาความเย็น (Refrigeration Unit) ที่ทางานโดยอาศัยหลักการของวัฏ
จักรการทาความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression Cycle) จากรู ปที่ 5.3-1 วัฏจักรการทาความเย็นแบบอัดไอ
ประกอบด้วยอุปกรณ์พ้ืนฐาน 4 ชุด ได้แก่
1. เครื่ องระเหยหรื อ
คอยล์ เย็น
(Evaporator)
2. เครื่ องอัดไอหรื อ
คอมเพรสเซอร์
(Compressor)
3. เครื่ องควบแน่ น
หรื อคอนเดนเซอร์
(Condenser)
4. วาล์ วลดความดัน
(Expansion Valve)

อุปกรณ์ พื้นฐานของวัฏจักรการทาความเย็นแบบอัดไอ
ทาหน้าที่ ดึงความร้อนจากอากาศ (หรื อน้ าในกรณี ของเครื่ องทาน้ าเย็น) ที่ เคลื่ อนผ่าน
คอยล์เย็น เพื่อทาให้สารทาความเย็นซึ่ งไหลอยู่ภายในคอยล์เย็นเปลี่ยนสถานะจากของ
ผสมระหว่ างของเหลวและไอที่ ค วามดัน ต่ า อุ ณ หภู มิ ต่ า ไปเป็ นไอที่ ค วามดัน และ
อุณหภูมิใกล้เคียงกัน
ทาหน้าที่เพิ่มความดันและอุณหภูมิของสารทาความเย็น คอมเพรสเซอร์จะอัดไอสารทา
ความเย็นซึ่ งมีความดันและอุณหภูมิต่าให้มีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น เพื่อส่ งต่อไปยัง
คอนเดนเซอร์ คอมเพรสเซอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่ทาให้สารทาความเย็น เกิดการไหลเวียนใน
ระบบ และมีอุณหภูมิสูงพอที่จะระบายความร้อนทิ้งสู่ สิ่งแวดล้อม
ทาหน้าที่ ระบายความร้อนออกจากสารทาความเย็นที่มาจากคอมเพรสเซอร์ โดยสารทา
ความเย็นจะเปลี่ยนสถานะจากไอที่ความดันสู ง อุณหภูมิสูง เป็ นของเหลวที่ความดันสู ง
อุณหภูมิสูง การระบายความร้อนอาจใช้วิธีระบายความร้อนด้วยอากาศหรื อน้ าก็ได้
ทาหน้าที่ ลดความดันของสารทาความเย็นที่ มาจากคอนเดนเซอร์ สารทาความเย็นจะ
เปลี่ยนสถานะจากของเหลวความดันสู ง อุณหภูมิสูง เป็ นของผสมระหว่างของเหลวและ
ไอที่ความดันต่า อุณหภูมิต่า ก่อนไหลเข้าสู่ เครื่ องระเหยต่อไป

วัฎ จักรการท าความเย็น แบบอัด ไอแสดงได้ด ัง รู ป ที่ 5.3-1 โดยมี ห ลักการท างานคื อ สารท าความเย็น จะรั บ
พลังงานความร้อนที่ มีอุณหภูมิต่ า (QL หรื อ ภาระการทาความเย็น หรื อ cooling load) และถ่ายเทพลังงานความ
ร้อนออกที่อุณหภูมิสูง (QH) โดยที่ท้ งั สองกระบวนการ สารทาความเย็นจะมีความดันคงที่ระหว่างที่มีการถ่ายเท
ความร้อน ซึ่ งการที่สารทาความเย็นจะรับพลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิต่าได้น้ นั สารทาความเย็นจะต้องระเหย
กลายเป็ นไอที่ ความดันต่ า และการที่ สารทาความเย็นจะระบายความร้อนออกไปยังสิ่ งแวดล้อมที่ มีอุณหภูมิสูง
นั้น สารทาความเย็นจะต้องควบแน่นกลายเป็ นของเหลวที่ความดันสู ง
เนื่องจากการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่า (TL) ไปยังสิ่ งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า (TH) นั้น
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ดังนั้น จึงต้องใช้พลังงานกลในการขับเคลื่อนระบบ ซึ่ งในวัฏจักรการทา
ความเย็นแบบอัดไอ ก็คือพลังงานที่ตอ้ งใช้ในการขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์นนั่ เอง ส่ วนวิธีการลดความดันทาได้
โดยการให้ ส ารท าความเย็น ไหลผ่ านอุ ป กรณ์ ล ดความดัน เช่ น ท่ อ ทองแดงขนาดเล็ก เรี ย กว่า หลอดรู เล็ ก
(Capillary tube) หรื อวาล์วลดความดัน (Expansion Valve)
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รู ปที่ 5.3-1 วัฏจักรการทาความเย็นแบบอัดไอ
โดยสรุ ป ในวัฏจักรการทาความเย็นแบบอัดไอ สารทาความเย็นจะรับพลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิต่า (QL) ใน
เครื่ องระเหย หลังจากนั้นจะถูกอัดให้มีความดันสู งขึ้ นด้วยคอมเพรสเซอร์ ซ่ ึ งต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อน
(W) จากนั้น สารทาความเย็นจะระบายความร้อนให้กบั สิ่ งแวดล้อมที่ มีอุณหภูมิสูง (QH) และจะถูกลดความดัน
ด้วยอุปกรณ์ลดความดัน จากนั้นจะเข้าไปรับความร้อนในเครื่ องระเหยอีกวนเวียนเป็ นวัฏจักร
จะเห็นว่า ในวัฏจักรทาความเย็นจะมีส่วนความดันต่าและส่ วนความดันสู ง ซึ่ งคอมเพรสเซอร์ คื อ หัวใจในการ
ดูดสารทาความเย็นจากความดันตา่ แล้ วอัดให้ เป็ นความดันสู ง ซึ่ งเป็ นตัวสาคัญที่ใช้พลังงานส่ วนใหญ่ ถ้าต้องการ
อัดสารทาความเย็นปริ มาณเดียวกัน ความดันด้านสู งยิ่งสู งก็จะใช้พลังงานในการอัดยิ่งมาก หรื อความดันด้านต่า
หรื อความดันระเหยยิ่งต่าก็จะใช้พลังงานในการอัดยิ่งมากเช่นกัน
5.3.1 วัฏจักรการทาความเย็นแบบอัดไอแบบอุดมคติ
วัฏ จัก รการท าความเย็น แบบอุ ด มคติ เป็ นวัฏ จัก รที่ เป็ นต้น แบบของเครื่ องท าความเย็น แบบอัด ไอหรื อ
เครื่ องปรับอากาศที่ใช้กนั อยูท่ ุกวันนี้ วัฏจักรนี้ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ คือ
เส้ น
1-2
2-3
3-4
4-1

กระบวนการ
กระบวนการอัดแบบย้อนกลับได้โดยไม่มีการถ่ายเทความร้อน หรื อกระบวนการไอเซนโทรปิ ก
กระบวนการถ่ายเทความร้อน (ระบายความร้อน) ในคอนเดนเซอร์แบบความดันคงที่
กระบวนการลดความดันโดยไม่มีงานเข้ามาเกี่ยวข้อง และไม่มีการถ่ายเทความร้อน
กระบวนการถ่ายเทความร้อน (ทาความเย็น) ในเครื่ องระเหย แบบความดันคงที่
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รู ปที่ 5.3-2 T-s และ P-h ไดอะแกรมของวัฏจักรเครื่ องทาความเย็นอุดมคติ
ในวัฏจักรการทาความเย็นแบบอัดไอในอุดมคติน้ ี จะสมมุติท่อให้ที่ต่อระหว่างอุปกรณ์หรื อเครื่ องทั้งหมดไม่มี
ความเสี ยดทาน นัน่ คือ ความดันคงที่ขณะไหลผ่านท่อ
จุดมุ่งหมายของวัฏจักรอุดมคติ น้ ี เพื่ อใช้ในการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงภาวะต่างๆ ใน
วัฏจักร หรื อการเปลี่ยนชนิ ดสารทาความเย็น และเป็ นการบอกถึงขอบเขตของประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องทาความ
เย็นจริ งที่ใช้กนั อยู่
จากวัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ รู ปที่ 5.3-2 (ข) จะเห็นได้ว่ามีตวั แปรที่สาคัญ 2 ตัวเท่านั้น คือ PC และ PE ส่ วน
TC และ TE ในรู ปที่ 5.3-2 (ก) นั้น จะมี ค่าที่ ข้ ึ นอยู่กบั PC และ PE ตามลาดับ โดยตัวแปรดังกล่าวนี้ จะมี ชื่อเรี ยก
ดังต่อไปนี้
ตัวแปร

ความหมาย

PC

ความดันด้านสู งหรื อความดันในคอนเดนเซอร์ (High/Discharge/Head/ Condensing Pressure)

PE

ความดันด้านต่าหรื อความดันในเครื่ องระเหย (Low/Suction/Back/ Evaporating Pressure)

TC

อุณหภูมิอิ่มตัวด้านความดันสู ง (Condensing Temperature or Saturated Discharge Temperature) คือ
อุณหภูมิอิ่มตัว (Saturated Temperature) ที่ตรงกับความดันด้านสู ง (PC)
อุณหภูมิอิ่มตัวด้านความดันต่าหรื อด้านดูด (Evaporating Temperature or Saturated Suction
Temperature) คืออุณหภูมิอิ่มตัวที่ตรงกับความดันด้านต่า (PE)

TE

ในทางปฏิบตั ิจะสะดวกกว่าถ้ากล่าวถึง TC และ TE แทนการกล่าวถึง PC และ PE ดังนั้น ตารางไอร้อนยิ่งยวดหรื อ
ไอซูเปอร์ฮีทบางตาราง จึงแสดงด้วยค่าอุณหภูมิอิ่มตัวแทนความดัน โดยความดันพิมพ์ไว้ในวงเล็บ
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เราสามารถคานวณสมรรถนะการทาความเย็นของวัฏจักรความเย็นแบบอัดไอโดยใช้กฎข้อที่ หนึ่ งของเทอร์ โม
ไดนามิกส์ โดยสมมุติให้มีสารทาความเย็นไหลผ่าน 1 หน่ วยมวล เช่น 1 kg (กก.) ถ้าต้องการพลังงานต่อหน่วย
เวลา (kJ/s = kW) ก็เอาอัตราการไหลของมวลคูณกับพลังงานต่อหน่วยมวลนั้น
จากรู ปที่ 5.3-2

และที่อุปกรณ์ลดความดัน
ถ้า

= อัตราการไหลของมวล

ขนาดกาลังของมอเตอร์ที่ฉุดคอมเพรสเซอร์

ความร้อนที่ตอ้ งระบายทิ้งที่คอนเดนเซอร์

และ
ประสิ ทธิ ภาพ (Coefficient of Performance)

5.3.2 วัฏจักรเครื่ องทาความเย็นแบบอัดไอทางปฏิบัติ
ในทางปฏิบตั ิคอมเพรสเซอร์ ที่ใช้ในเครื่ องปรับอากาศ มักจะเป็ นแบบหุ ม้ ปิ ดชิ ด (Hermetic Compressor) คือ ทั้ง
คอมเพรสเซอร์ แ ละมอเตอร์ ข ับ ถู ก หุ ้ ม มิ ด ชิ ด ในกล่ อ งหรื อถัง โลหะ โดยไอสารท าความเย็น ที่ ไ หลเข้า
คอมเพรสเซอร์ จะดูดความร้อนที่ถ่ายออกจากมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์ เองกลับเข้าไปสู่ สารทาความเย็น นัน่ ก็
เปรี ยบเหมือนในกระบวนการ 1-2 ไม่มีการถ่ายเทความร้อนดังแสดงในรู ปที่ 5.3-3 แต่ในทางปฏิ บตั ิ จะมีความ
เสี ยดทานที่เกิดจากการไหลในท่อสารทาความเย็น จึงทาให้เอนโทรปี เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับเอนทัลปี นัน่ ก็หมายถึง
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ว่า สภาวะที่ 2 จะร้อน (มีอุณหภูมิสูง) กว่าทางทฤษฎี ที่สมบูรณ์หรื ออุดมคติ (สภาวะที่ 2) ดังนั้นกาลังที่ ตอ้ งใช้
จริ งในทางปฏิบตั ิ WC-ACTUAL ที่วดั ออกมาได้กจ็ ะมากกว่ากาลังทางทฤษฎี หรื อ
WC-ACTUAL= h2- h1
นัน่ คือ ประสิ ทธิ ภาพของคอมเพรสเซอร์ C จะนิยามได้ดงั นี้
C = WC/ WC-ACTUAL = (h2- h1)/ (h2- h1)
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รู ปที่ 5.3-3 T-s และ P-h ไดอะแกรมของวัฏจักรเครื่ องทาความเย็นทางปฏิบตั ิ
5.4 หลักการทางานของระบบปรับอากาศ
สาหรับโรงงานและอาคารธุ รกิจขนาดใหญ่ ระบบปรับอากาศที่นิยมติดตั้งและใช้งานมักเป็ นระบบปรั บอากาศ
แบบรวมศู นย์ (Central Air-conditioning System) โดยเครื่ องทาน้ าเย็น (Chiller) เป็ นแบบระบายความร้อนด้วย
น้ า ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพการทางานสู งกว่าแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (รู ปที่ 5.4-1)
ดังแสดงในรู ปที่ 5.4-1 เครื่ องทาน้ าเย็นแบบอัดไอประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ (Compressor) คอนเดนเซอร์
(Condenser) เครื่ องระเหย (Evaporator) และวาล์วลดความดัน (Expansion Valve) โดยมี ส ารทาความเย็น เช่ น
R134 a บรรจุอยูภ่ ายในวงจรสารทาความเย็น
เมื่ อป้ อนไฟฟ้ า ให้ค อมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์ จะดู ด ไอสารทาความเย็น จากเครื่ องระเหยแล้วอัดส่ งไปที่
คอนเดนเซอร์ ที่เครื่ องระเหย สารทาความเย็นจะมีความดันและอุณหภูมิต่า สารทาความเย็นจะดูดความร้อนจาก
น้ าเย็นที่ไหลผ่านเครื่ องระเหยและระเหยกลายเป็ นไอ ในขณะเดียวกันที่คอนเดนเซอร์ สารทาความเย็นจะมีความ
ดันและอุณ หภู มิสู ง ความร้อนจากสารทาความเย็นจะถ่ายเทให้กบั น้ าหล่อเย็นทาให้สารทาความเย็นกลัน่ ตัว
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กลายเป็ นของเหลวที่ความดันสู ง เมื่ อสารทาความเย็นไหลผ่านวาล์วลดความดัน ความดันก็จะลดลงเท่ากับความ
ดันต่าที่เครื่ องระเหย สารทาความเย็นก็จะไหลครบ วัฏจักรสารทาความเย็น
น้ าหล่อเย็นเมื่ อได้รับความร้อนจากคอนเดนเซอร์ จะมี อุณหภูมิสูงขึ้ น เมื่อถูกเครื่ องสู บน้ าหล่อเย็นส่ งไปที่ หอ
ระบายความร้อน (Cooling Tower) ก็จะถ่ายเทความร้อนให้กบั อากาศโดยการระเหยน้ า ทาให้น้ าที่ เหลือเย็นลง
แล้วไหลกลับไปรับความร้อนที่คอนเดนเซอร์อีกทาให้ครบ วัฏจักรนา้ หล่ อเย็น
น้ าเย็นเมื่อถ่ายเทความร้อนให้กบั เครื่ องระเหยก็มีอุณหภูมิต่าลง เมื่อถูกเครื่ องสู บน้ าเย็นส่ งไปที่เครื่ องส่ งลมเย็น
(Air Handling Unit) ก็จะถ่ายเทความร้อนให้กบั อากาศทาให้น้ าร้อนขึ้นแล้วไหลกลับไปถ่ายเทความร้อนให้กบั
เครื่ องระเหยอีกทาให้ครบ วัฏจักรนา้ เย็น
เครื่ องส่ งลมเย็นจะดูดอากาศร้อนจากห้องปรับอากาศผ่านระบบท่อลมไปถ่ายเทความร้อนให้กบั น้ าเย็นทาให้
อากาศมีอุณหภูมิต่าลงแล้วส่ งกลับไปที่หอ้ งปรับอากาศทาให้ครบ วัฏจักรลมเย็น
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o
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+
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o
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o
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+
15o C (60o F)

รู ปที่ 5.4-1 แผนภาพระบบปรับอากาศ
5.5 อุปกรณ์ หลักในระบบปรับอากาศ
5.5.1 เครื่ องทานา้ เย็น (Water Chiller)
เครื่ องทาน้ าเย็นเป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ผลิตน้ าเย็นส่ งไปให้กบั เครื่ องส่ งลมเย็น เครื่ องทาน้ าเย็นใช้คอมเพรสเซอร์
ได้หลายแบบ
ก) เครื่ อ งท าน้ า เย็ น ขนาดใหญ่ ประมาณ 500 ตัน ความเย็ น (TR) นิ ย มใช้ ค อมเพรสเซอร์ แ บบหอยโข่ ง
(Centrifugal) ซึ่ งจะมีประสิ ทธิ ภาพสู ง เช่น 0.6 kW/TR
ข) เครื่ อ งท าน้าเย็นขนาดกลางประมาณ 300 ตัน ความเย็น จะใช้ค อมเพรสเซอร์ แบบสกรู (Screw) ซึ่ งจะมี
ประสิ ทธิ ภาพปานกลาง เช่น 0.8 kW/TR และ
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ค) เครื่ อ งท าน้ า เย็ น ขนาดเล็ ก ประมาณ 100 ตัน ความเย็น จะใช้ ค อมเพรสเซอร์ ลู ก สู บ (Piston) ซึ่ งจะมี
ประสิ ทธิ ภาพต่า เช่น 1.0 kW/TR

ก) เครื่ องทาน้ าเย็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal)

ข) เครื่ องทาน้ าเย็นแบบสกรู (Screw)

ค) เครื่ องทาน้ าเย็นแบบลูกสู บ (Piston)
รู ปที่ 5.5-1 เครื่ องทาน้ าเย็นแบบต่างๆ ในระบบปรับอากาศ

5.5.2 เครื่ องสู บนา้ (Water Pump)
เป็ นอุปกรณ์หลักในการขับเคลื่อนของเหลวซึ่ งในที่น้ ี คือน้ าโดยการป้อนพลังงานเชิงกลเข้าไป ทาให้น้ าที่ถูกขับมี
ความดันสู งขึ้ น ความดันดังกล่าวจะทาหน้าที่ เอาชนะแรงเสี ยดทานที่ เกิ ดขึ้ นจากท่อ ข้อต่อ วาล์ว และอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อให้ได้อตั ราการไหลตามที่ ตอ้ งการ การขับเคลื่อนเครื่ องสู บน้ านั้นจะอาศัยมอเตอร์ ไฟฟ้ าซึ่ งจะเปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้ าให้เป็ นพลังงานกล ในระบบปรับอากาศนั้นเครื่ องสู บน้ าจะสามารถพบได้ในทั้งระบบน้ าเย็นและ
ระบบน้ าระบายความร้อน (ระบบน้ าหล่อเย็น) เครื่ องสู บน้ าจะสามารถแบ่งได้เป็ น 2 แบบใหญ่ๆ คือ
ก) แบบ Positive Displacement เครื่ องสู บน้ าแบบนี้ จะอาศัยการกักน้ าในบริ เวณที่ มีปริ มาตรจากัด แล้วอาศัย
แรงดันเพื่ อลดปริ มาตรนั้นลง ส่ งผลให้เกิ ดการไหลขึ้ น ตัวอย่างได้แก่ แบบลูกสู บ แบบโรตารี เวน แบบ
ไดอะแฟรม เครื่ องสู บน้ าประเภทนี้จะให้ความดันสู งและอัตราการไหลต่า
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ข) แบบ Rotor Dynamic เครื่ องสู บน้ าแบบนี้ จะอาศัยหลักการเหวี่ยงของใบพัด เพื่ อให้น้ ามีความเร็ วเพิ่ มขึ้ น
และพลังงานจลน์ที่ได้จะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรู ปของความดันของน้ าที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิดการไหลขึ้น
เช่ นกัน ตัวอย่างได้แก่ แบบหอยโข่ ง ซึ่ งมีใช้กนั อยู่อย่างแพร่ หลายในที่ อยู่อาศัย อาคารธุ รกิ จและโรงงาน
อุตสาหกรรม เครื่ องสู บน้ าประเภทนี้จะให้ความดันต่าถึงปานกลาง และอัตราการไหลสู ง

ก) เครื่ องสู บน้ าแบบโรตารี เวน

Impeller

Rotation

Volute

ข) เครื่ องสู บน้ าแบบหอยโข่ง
รู ปที่ 5.5-2 เครื่ องสู บน้ า

5.5.3 หอระบายความร้ อน (Cooling Tower)
หอระบายความร้อนเป็ นอุปกรณ์ทางด้านปลายทางของระบบน้ าหล่อเย็น ซึ่ งทาหน้าที่ ลดอุณหภูมิของน้ าหล่อ
เย็นโดยใช้กระบวนการทาความเย็นแบบระเหย ซึ่ งในกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน น้ าหล่อเย็นส่ วนหนึ่ ง
จะระเหยกลายเป็ นไอ รวมทั้งอาจะมีหยดน้ าบางส่ วนหลุดติดไปกับอากาศด้วย (Drift Loss) ดังนั้น ปริ มาณของ
น้ าหล่อเย็นที่ ผ่านหอระบายความร้อนจะมีปริ มาณลดลง จึ งต้องมีการเติ มน้ าจากแหล่งน้ าภายนอกเข้าสู่ ตวั หอ
ระบายความร้อนเพื่อรักษาปริ มาณน้ าในระบบให้คงที่ หอทาความเย็นนั้นสามารถแบ่งตามลักษณะทิศทางการ
ไหลระหว่างอากาศและน้ าได้เป็ น 2 ชนิดคือ
ก) แบบการไหลสวนทาง (Counter Flow)
ข) แบบการไหลตั้งฉาก (Cross Flow)
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ก) แบบการไหลสวนทาง (Counter Flow)

ข) แบบการไหลตั้งฉาก (Cross Flow)
รู ปที่ 5.5-3 หอระบายความร้อนจาแนกตามการไหลของน้ าและอากาศ
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5.5.4 เครื่ องส่ งลมเย็น (Air Handling Unit)
เครื่ องส่ งลมเย็นเป็ นอุปกรณ์ทางด้านปลายทางของระบบน้ าเย็น ซึ่ งทาหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ าเย็น
ที่ มาจากเครื่ องทาน้ าเย็นกับอากาศ ส่ งผลให้อากาศที่ ผ่านออกไปมี อุณหภู มิต่ าลงและนาไปใช้เพื่ อปรับอากาศ
ต่ อ ไป เครื่ อ งส่ งลมเย็น ประกอบด้วย พัด ลม คอยล์ท าความเย็น แดมเปอร์ และแผงกรองอากาศรวมอยู่ใ น
ตัวเครื่ องเดียวกัน เครื่ องส่ งลมเย็นขนาดใหญ่มกั จะนิ ยมเรี ยกสั้น ๆ ว่า AHU (Air Handling Unit) สาหรับเครื่ อง
ขนาดเล็ก จะเรี ยกว่า FCU ( Fan Coil Unit) การติดตั้งเครื่ องมักจะติดตั้งอยู่ภายในอาคาร โดยถ้าเป็ นเครื่ องขนาด
เล็ก มักจะติดตั้งโดยการแขวนใต้ฝ้าเพดาน ยึดติดกับผนัง ตั้งพื้น หรื อซ่อนในฝ้าเพดาน สาหรับเครื่ องขนาดใหญ่
มักจะจัดให้มีหอ้ งเครื่ อง และนาเครื่ องส่ งลมเย็นขนาดใหญ่มาตั้งภายในห้องนี้ หากมีการใช้ระบบท่อลมในการ
ส่ งลมเย็น ก็จะต่อท่อลมมาเข้ากับเครื่ อง ท่อลมที่ออกจากเครื่ องเรี ยกว่า ท่อลมส่ ง (Supply Air Duct) ท่อลมที่นา
ลมภายในห้องกลับมาที่เครื่ อง เรี ยกว่า ท่อลมกลับ (Return Air Duct )

(ก) FCU (Fan Coil Unit)

(ข) AHU (Air Handling Unit)

รู ปที่ 5.5-4 เครื่ องส่ งลมเย็นแบบต่างๆ ในระบบปรับอากาศ
5.6 การตรวจวัดและประเมินสมรรถนะของระบบปรับอากาศ
ในการประเมินสมรรถนะของเครื่ องปรับอากาศและระบบปรับอากาศแบบอัดไอ เราต้องทราบภาระการทาความ
เย็นและกาลังไฟฟ้าของเครื่ องปรับอากาศหรื อระบบปรับอากาศนั้นๆ
5.6.1 เครื่ องปรับอากาศแบบหน่ วยเดียว
ในทางปฏิ บตั ิการประเมินสมรรถนะของเครื่ องปรับอากาศแบบหน่ วยเดียว เราจะวัดภาระการทาความเย็นจาก
อากาศที่ ห มุ น เวี ย นผ่านคอยล์เย็น และกาลังไฟฟ้ าของคอมเพรสเซอร์ ร วมกับ พัด ลมของเครื่ องระเหยและ
คอนเดนเซอร์ อย่างไรก็ตาม กาลังไฟฟ้ าของพัดลมเครื่ องระเหยและคอนเดนเซอร์ จะมี ค่าต่ าเมื่ อเที ยบกับของ
คอมเพรสเซอร์
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5.6.1.1 การตรวจวัดภาระการทาความเย็น
ภาระการทาความเย็น (Cooling Load) ในที่ น้ ี หมายถึ ง ปริ มาณหรื ออัตราของพลังงานความร้อนที่ ดูดซับโดย
คอยล์เย็นหรื อเครื่ องระเหยในพื้นที่ปรับอากาศหนึ่งๆ ซึ่ งประกอบด้วย
ก) แหล่ งความร้ อนภายใน (Internal Heat Source) ได้แก่ คน ระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์ต่างๆ
ข) แหล่ งความร้ อนภายนอก (External Heat Source) ได้แก่ การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารเนื่ องจาก
ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายใน และการแผ่รังสี ความร้อนโดยตรงจากแสงอาทิตย์ผา่ นกรอบ
อาคารที่เป็ นกระจก
ค) อากาศระบายและอากาศรั่ วไหล (Ventilation and Infiltration Air) ได้แก่ อากาศภายนอกที่ ป้อนเข้ามาใน
พื้นที่ปรับอากาศเพื่อรักษาคุณภาพของอากาศ และอากาศภายนอกที่รั่วไหลเข้ามาตามรอยแยกของกรอบอาคาร
หรื อวงกบประตูหน้าต่าง
อัตราการทาความเย็นที่คอยล์เย็นสาหรับเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน สามารถคานวณได้จากสมการที่ (5.1)
QL  ma (hi  he )

เมื่อ

QL
ma

hi
he

(5.1)

= อัตราการทาความเย็น, kW
= อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่ผา่ นคอยล์เย็น, kg/s
= เอนทาลปี ของอากาศที่เข้าคอยล์เย็น, kJ/kg
= เอนทาลปี ของอากาศที่ออกจากคอยล์เย็น, kJ/kg

อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศผ่านคอยล์เย็นคานวณได้จาก
ma  aVa  ava Adiff

เมื่อ

a
Va

va
Adiff

(5.2)

= ความหนาแน่นของอากาศ, kg/m3
(5.2)
= อัตราการไหลเชิงปริ มาตรของอากาศที่ผา่ นคอยล์เย็น, m3/s
= ความเร็ วของอากาศที่หวั จ่ายลม, m/s
= พื้นที่ของหัวจ่ายลม, m2

จากสมการที่ (5.1) และ (5.2) ขนาดการทาความเย็นในหน่วยตันความเย็นของเครื่ องปรับอากาศแบบหน่วยเดียว
สามารถคานวณได้จากสมการที่ (5.3) และ (5.4)
QL  5.707 103  Va  (hi  he )

เมื่อ

QL
V
a

= ความสามารถในการทาความเย็น, Ton of Refrigeration (TR)
= ปริ มาณลมหมุนเวียนผ่านคอยล์เย็น, m3/min
(5.2)
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QL  4.5  Va  (hi  he )

เมื่อ

Va

hi
he
หมายเหตุ

(5.4)

= ปริ มาณลมหมุนเวียนผ่านคอยล์เย็น, ft3/min
= เอนทาลปี ของอากาศที่เข้าคอยล์เย็น, Btu/lbm
= เอนทาลปี ของอากาศที่ออกจากคอยล์เย็น, Btu/lbm
(5.2)
QL มีหน่ วยเป็ น Ton of Refrigeration โดย 1 TR = 12,000 Btu/h = 3.517 kW

สาหรับสมการที่ (5.1) ถึง (5.4) สามารถใช้คานวณภาระความเย็นของเครื่ องส่ งลมเย็น (Air Handling Unit) และ
เครื่ องจ่ายลมเย็น (Fan Coil Unit) ของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ได้เช่นกัน
2.6.1.2 การตรวจวัดกาลังไฟฟ้ า
เราสามารถตรวจวัดกาลังไฟฟ้ าของคอมเพรสเซอร์ (Ecomp) และพัดลมที่ เครื่ องระเหยและคอนเดนเซอร์ ได้จาก
เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้าโดยตรงในขณะที่เครื่ องปรับอากาศกาลังทางาน
ดังนั้น ในการวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่ องปรับอากาศแบบหน่ วยเดี ยว รายการเครื่ องมื อวัดที่ จาเป็ น ได้แก่
Power Meter หรื อ kW Meter, Thermometer (เครื่ องมื อ วัด อุ ณ หภู มิ ) , Anemometer (เครื่ องมื อ วัด ความเร็ ว
อากาศ), Hygrometer (เครื่ องมื อวัดความชื้ นสัมพัทธ์) และ Psychometric Chart (แผนภูมิไซโครเมตริ ก) โดยมี
แนวทางการเก็บข้อมูลดังนี้
• บันทึ กค่าความเร็ วลมผ่านหน้าตัดของช่องลมกลับ (หรื อช่องลมจ่าย) ในหน่ วย m/s โดยควรวัดหลาย ๆ จุด
ให้ทวั่ ทั้งหน้าตัดแล้วหาเป็ นค่าเฉลี่ย
• วัด ขนาดพื้ น ที่ หน้าตัด ของช่ องลมกลับ (หรื อช่ องลมจ่ าย) แล้วนาไปคู ณ กับค่ าความเร็ วลมเฉลี่ ย เพื่ อหา
ปริ มาณลมหมุนเวียนผ่านคอยล์เย็น
• บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์ของลมจ่าย (Supply Air) เพื่อนาไปหาค่าเอนทาลปี ของลมจ่าย (he)
จากแผนภูมิไซโครเมตริ ก
• บันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของลมกลับ (Return Air) เพื่อนาไปหาค่าเอนทาลปี ของลมกลับ (hi)
จากแผนภูมิไซโครเมตริ ก
• บันทึกค่ากาลังไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์และพัดลมเป็ น kW ด้วย Power Meter
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5.6.1.3 สมรรถนะการทาความเย็น
สมรรถนะของระบบปรับอากาศแสดงในรู ปของค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP)
ซึ่ งนิ ย ามด้ว ย อัต ราส่ วนของปริ ม าณความร้ อ นที่ ถู ก ดู ด ซั บ โดยคอยล์เย็น (ปริ ม าณความเย็น ที่ ท าได้) ต่ อ
กาลังไฟฟ้าที่ระบบใช้
COP 

เมื่อ

QL

Ecomp

QL
Ecomp

(5.5)

= อัตราการทาความเย็น, kW
= กาลังไฟฟ้าของเครื่ องปรับอากาศ, kW

ค่า COP สู งแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพที่ดีของระบบปรับอากาศ สาหรับค่า COP ที่ พิจารณาเฉพาะพลังงานที่ใช้ใน
คอมเพรสเซอร์ เป็ นเพียงค่าที่ แสดงประสิ ทธิ ภาพของการทาความเย็
(5.2)นเท่ านั้น ส่ วนค่าสมรรถนะของทั้งระบบ
(System COP, SCOP) จะต้องรวมพลังงานที่จ่ายให้กบั พัดลมและเครื่ องสู บน้ าด้วย ค่า SCOP สู งหมายถึงระบบ
ปรับอากาศที่ใช้พลังงานน้อย
ในทางปฏิบตั ิ สมรรถนะของระบบปรับอากาศยังสามารถแสดงได้ในรู ปของ ค่าอัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงาน
(Energy Efficiency Ratio, EER) และค่ากิโลวัตต์ต่อตันความเย็น (kW/TR) โดยค่า EER ซึ่ งมีหน่ วยเป็ น บีทียูต่อ
ชัว่ โมงต่อวัตต์ นิยมใช้แสดงค่าประสิ ทธิ ภาพการทาความเย็นของเครื่ องปรับอากาศขนาดเล็ก ส่ วนค่ากิโลวัตต์ต่อ
ตันความเย็น นิ ยมใช้แสดงค่าประสิ ทธิ ภาพการทาความเย็นของเครื่ องปรับอากาศขนาดใหญ่ เช่น เครื่ องทาน้ า
เย็น
EER  3.415  COP

เมื่อ

COP

(5.6)

= สัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะของเครื่ องปรับอากาศ

ตัวอย่ างที่ 1 ในการตรวจวัดเครื่ องปรับอากาศแบบ Split type เครื่ องหนึ่ง บันทึกค่าความเร็ วลมกลับเฉลี่ยบริ เวณ
ช่องลมกลับได้เท่ากับ 0.5 m/s วัดขนาดของช่องลมกลับได้พ้ืนที่เท่ากับ 0.9 m2 ค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ของลมจ่ ายเท่ ากับ 15.8oC และ 78.7% RH ส าหรั บลมกลับวัด ได้ 21.1oC และ 58.2%RH ค่ ากาลังไฟฟ้ าของ
เครื่ องปรับอากาศวัดได้เท่ากับ 2.4 kW คานวณหาขนาดการทาความเย็นและสมรรถนะของเครื่ องปรับอากาศ
วิธีการคานวณ
(5.2) ก จะได้ค่าเอนทัลปี ของลมจ่ายเท่ ากับ
จากข้อมูลของลมจ่ ายและลมกลับ นาไปพล็อตในแผนภู มิไซโครเมตริ
38.1 kJ/kg ส่ วนของลมกลับเท่ากับ 54.8 kJ/kg
ปริ มาณลมหมุนเวียนผ่านคอยล์เย็นคิดเป็ น 0.5  60  0.9 = 27.0 ลบ.ม./นาที
ขนาดทาความเย็นของเครื่ องส่ งลมเย็นตัวนี้จะเท่ากับ
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QL  5.707 103  Va  (hi  he )

QL = 5.707  10-3  27.0  (54.8 – 38.1)
หรื อ 2.6  12000
หรื อ 30,879  0.2928 / 1000
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องปรับอากาศ
EER
= (30,879)/(2.4  1000)
COP
= (9.05)/(2.4)

= 2.6
= 30,879
= 9.05 kW

TR
Btu/h
(1 Btu/h = 0.2928 W)

= 12.9
= 3.77

Btu/h/W

5.6.2 เครื่ องทานา้ เย็น
อัตราการทาความเย็นของเครื่ องทาน้ าเย็น สามารถคานวณได้จาก
(5.7)

QL  mwcp,w (Tw,in  Tw,out )

เมื่อ

QL
mw

cp,w
Tw,in
Tw,out

= อัตราการทาความเย็น, kW
= อัตราการไหลเชิงมวลของน้ าเย็น, kg/s
= ค่าความจุความร้อนจาเพาะของน้ า, kJ/kg.K
= อุณหภูมิน้ าเย็นที่เข้าเครื่ องทาน้ าเย็น, C
= อุณหภูมิน้ าเย็นที่ออกจากเครื่ องทาน้ าเย็น, C

อัตราการไหลเชิงมวลของน้ าเย็นสามารถคานวณได้จาก
mw   wVw

เมื่อ

w
Vw

=
=

(5.2)

(5.8)

ความหนาแน่นของน้ า, kg/m3
อัตราการไหลเชิงปริ มาตรของน้ าเย็น, m3/s

ในกรณี ของนา้ W = 1000 kg/m3 (8.333 lb/gallon) และ Cp,w = 4.187 kJ/kg.oC (1 Btu/lb.oF)
ภาระการทาความเย็นในหน่วยอังกฤษ (ตันความเย็น) สามารถคานวณได้จาก
QL 

Vw (Tw,in  Tw,out )

(5.9)

24

(5.2)
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เมื่อ

QL
V
w

Tw,in
Tw,out

= อัตราการทาความเย็น, TR
= อัตราการไหลเชิงปริ มาตรของน้ าเย็น, GPM
= อุณหภูมิน้ าเย็นที่เข้าเครื่ องทาน้ าเย็น, F
= อุณหภูมิน้ าเย็นที่ออกจากเครื่ องทาน้ าเย็น, F

จากสมการข้างต้น ในการวิเคราะห์อตั ราการทาความเย็นของเครื่ องทาน้ าเย็น สิ่ งที่จะต้องทาการตรวจวัด ได้แก่
• อัตราการไหลเชิ งปริ มาตรของน้ าเย็น โดยอ่านจากมิเตอร์ หรื อใช้เครื่ องมือวัดแบบอุลตร้าโซนิ ค เพื่อนาไป
คานวณหาค่าอัตราการไหลเชิงมวลของน้ าเย็น
• อุณหภูมิน้ าเย็นด้านเข้าของเครื่ องทาน้ าเย็น
• อุณหภูมิน้ าเย็นด้านออกของเครื่ องทาน้ าเย็น
ตัวอย่ างที่ 2 จากรู ปที่ 5.4-1 น้ าเย็นไหลเข้าเครื่ องทาน้ าเย็นวัดได้ในอัตรา 480 GPM อุณหภูมิน้ าเข้า 55F และ
ไหลออก 45F และวัดความต้องการไฟฟ้ าได้ 120 kW จงหาขนาดทาความเย็นและสมรรถนะการทาความเย็น
ของเครื่ องทาน้ าเย็น
วิธีการคานวณ
ขนาดทาความเย็น

QL 

Vw (Tw,in  Tw,out )
24

= 480  (55-45) / 24
= 200 TR
= 2,400,000 Btu/h
= 702.7 kW
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องทาน้ าเย็น
EER
= (2,400,000)/(120  1000)
COP
= 702.7/120
kW/TR = 120/200
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5.6.3 เทคนิคการตรวจวัด
5.6.3.1 เครื่ องทานา้ เย็น (Chiller)
การตรวจวัดเครื่ องทาน้ าเย็นเพื่อให้ได้ขอ้ มูลถูกต้องนั้น ในการเก็บข้อมูลแต่ละค่าจะต้องดาเนิ นการวัดค่าในเวลา
เดี ยวกันหรื อใกล้เคี ยงกันให้มากที่ สุด เราสามารถตรวจวัดค่ าประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องที่ ภาระการทางานต่างๆ
ของเครื่ องได้ โดยในระหว่างดาเนินการทดสอบจะต้องควบคุมภาระของเครื่ องให้มีค่าคงที่ดว้ ยซึ่ งควรจะใช้การ
ควบคุมแบบ Manual แทนการให้เครื่ องทางานแบบ Automatic เว้นเสี ยแต่ว่าภาระความเย็นของระบบ (Cooling
Load) ในช่วงเวลาทดสอบมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงก็สามารถตรวจวัดได้ทนั ที แต่ค่าที่วดั ได้น้ นั เป็ นค่าที่สภาวะภาระ
ของเครื่ อง ณ ขณะนั้นเท่านั้น
เครื่ องมือที่ใช้ ตรวจวัด
1. เครื่ องมือวัดพลังไฟฟ้า (Clamp On Power Meter)
2. เครื่ องมือวัดอัตราการไหล (Ultrasonic Flow Meter)
3. เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ (Thermometer)
1.วัดพลังไฟฟ้าที่เข้า
เครื่ องทาน้ าเย็น
......................kW

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

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

2. วัดอัตราการไหลน้ าเย็น
............................usGPM

5-22

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

5.6.3.2 เครื่ องปรับอากาศแบบเป็ นชุดและแบบแยกส่ วน (Package / Split Type)
การตรวจวัด ประสิ ทธิ ภ าพเครื่ องปรั บอากาศแบบเป็ นชุ ดหรื อแบบแยกส่ วนนั้น จะใช้เครื่ องมื อและวิธีการ
ตรวจวัดเดี ยวกัน แต่ อาจแตกต่ างกันที่ รูปร่ างและขนาดซึ่ งจะทาให้การประยุกต์ใช้เครื่ องมือวัดให้ได้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องนั้นแตกต่างกันบ้าง ซึ่ งในการตรวจวัดแต่ละจุดนั้นก็จะต้องทาในช่วงเวลาเดียวกันเหมือนกับการตรวจวัด
เครื่ องทาน้ าเย็น โดยการวัดอุณหภู มิ/ความชื้ นสัมพัทธ์ และความเร็ วลมนั้นจะต้องตรวจวัดหลาย ๆ จุด ตลอด
พื้นที่ลมกลับและลมจ่ายเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องที่สุด
เครื่ องมือที่ใช้ ตรวจวัด
1. เครื่ องมือวัดพลังไฟฟ้า (Clamp On Power Meter)
2. เครื่ องมือวัดความเร็ วลม (Vane Anemometer)
3. และ 4. เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ / ความชื้นสัมพัทธ์ (Thermometer / %RH Meter)
5. ตลับเมตร

2. วัดความเร็ วลม
...............fpm
3. วัดอุณหภูมิ / ความชื้น
สัมพัทธ์ดา้ นลมกลับ
.............oF / ...........%RH

FCU

220 / 380 V

1. วัดพลังไฟฟ้า
.....................kW.

CDU

4. วัดอุณหภูมิ / ความชื้น
สัมพัทธ์ดา้ นลมจ่าย
.............oF / ...........%RH

5. ตลับเมตร
วัดหาพื้นที่ลมกลับ
........................ft2
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5.6.3.3 เครื่ องส่ งลมเย็น / จ่ ายลมเย็น (AHU / FCU)
การตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพเครื่ องส่ งลมเย็น/จ่ายลมเย็นนั้นสามารถดาเนิ นการได้ท้ งั ด้านน้ าเย็น และด้านลมเย็น
โดยการตรวจวัดทางด้านน้ าเย็นจะใช้เครื่ องมือและวิธีการตรวจวัดเดียวกันกับการวัดเครื่ องทาน้ าเย็นทุกประการ
ส่ วนการตรวจวัดทางด้านอากาศก็จะใช้วิธีเหมื อนกับ การวัดเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน โดยทัว่ ไปการ
ตรวจวัด ประสิ ทธิ ภ าพด้วยวิธีการทางด้านน้ าเย็นจะได้ค่ าที่ ถูกต้องมากกว่าวิธีการวัด ทางด้านอากาศและยัง
สามารถดาเนิ นการได้ง่ายกว่า แต่ท้ งั นี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั เครื่ องมือที่เราใช้อยู่เช่นกันว่าสามารถดาเนิ นการวัดในด้านใด
ได้
เครื่ องมือที่ใช้ ตรวจวัด
1. เครื่ องมือวัดพลังไฟฟ้า (Clamp On Power Meter)
2. เครื่ องมือวัดอัตราการไหล (Ultrasonic Flow Meter)
3. และ 4. เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ (Thermometer)

3.วัดอุณหภูมิน้ าเย็นเข้า
......................oF

1. วัดพลังไฟฟ้าของพัดลม
............................kW

4.วัดอุณหภูมิน้ าเย็นออก
......................oF

2. วัดอัตราการไหลน้ าเย็น
............................usGPM
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5.6.3.4 หอระบายความร้ อน (Cooling Tower)
การตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพหอระบายความร้ อนควรตรวจวัดทางด้านน้ าระบายความร้อน เนื่ องจากจะได้ค่าที่
ถูกต้องมากกว่า โดยในการวัดอุณหภูมิของน้ านั้นเราสามารถใช้เทอร์ โมมิเตอร์ แบบหลอดแก้วหรื อแบบดิจิตอล
ก็ได้ โดยให้หวั วัดสัมผัสกับน้ าเข้าหรื อออกโดยตรงจะให้ค่าที่ถูกต้องที่สุด ส่ วนวิธีการวัดทางด้านอากาศนั้นการ
ดาเนิ นการจะยุ่งยากกว่ามาก เนื่ องจากในการวัดคุ ณ สมบัติข องอากาศขาออกจากหอระบายความร้ อนจะไม่
สามารถใช้เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ / ความชื้ นสัมพัทธ์แบบอิเล็กทรอนิ คส์ในการตรวจวัดได้ นอกจากนี้ ความเร็ ว
ลมที่ตรวจวัดได้จะมีความคลาดเคลื่อนสู งทาให้การวิเคราะห์ค่าประสิ ทธิ ภาพไม่ถูกต้องด้วย และการทางานในที่
สู งนั้นจะเป็ นจุดที่ไม่ปลอดภัยอาจเกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย
เครื่ องมือที่ใช้ ตรวจวัด
1. เครื่ องมือวัดพลังไฟฟ้า (Clamp On Power Meter)
2. เครื่ องมือวัดอัตราการไหล (Ultrasonic Flow Meter)
3. และ 4. เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ (Thermometer) แบบหลอดแก้วหรื อแบบดิจิตอล

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

1. วัดพลังไฟฟ้าของพัดลม
............................kW

4.วัดอุณหภูมิน้ าออก
......................oF
2. วัดอัตราการไหลน้ าระบาย
ความร้อน ..................usGPM
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5.7 มาตรการอนุรักษ์ พลังงานในระบบปรับอากาศ
แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศด้วยการลดปริ มาณการใช้พลังงาน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบปรับอากาศ สามารถทาได้หลายแนวทางดังต่อไปนี้
5.7.1 การเพิม่ อุณหภูมอิ มิ่ ตัวด้ านความดันตา่ หรื อความดันในเครื่ องระเหย (TE/PE)
เราสามารถใช้แผนภูมิ P-h ของวัฏจักรอุดมคติวิเคราะห์ให้เห็นว่า อุณหภูมิอิ่มตัวด้านความดันต่าหรื อความดันใน
เครื่ องระเหยยิ่งมีค่าสู ง COP ยิ่งดี
จากแผนภูมิ P-h จะเห็นว่า สมรรถนะการทาความเย็นที่ TE ต่างๆ มีค่าดังนี้
COP = (h1 - h3) / (h2 - h1) สาหรับ TE (อุณหภูมิอิ่มตัวในเครื่ องระเหยเดิม)
COP = (h1' - h3) / (h2' - h1')

สาหรับ TE (อุณหภูมิอิ่มตัวในเครื่ องระเหยเพิ่มขึ้น)

COP = (h1" - h3) / (h2" - h1" ) สาหรับ TE (อุณหภูมิอิ่มตัวในเครื่ องระเหยเพิ่มขึ้นมาก)

P

2” 2 ‘ 2

3.

4”

TE”

4‘

T’E

4

TE

1”
1‘
1

h

รู ปที่ 5.7-1 การเพิ่มอุณหภูมิอิ่มตัวด้านความดันด้านต่าหรื อความดันในเครื่ องระเหย
จากแผนภู มิ จ ะเห็ น ว่ า (h1 - h3)< (h1' - h3) < (h1" - h3) และ (h2 - h1) > (h2' - h1' ) > ( h2" - h1" ) ดัง นั้ น
COP > COP> COP หรื อ สมรรถนะการทาความเย็นจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิอิ่มตัวด้านความดันต่ามีค่าสู งขึ้น
นอกจากนี้ จากแผนภูมิยงั เห็นได้ว่า อุณหภูมิคอมเพรสเซอร์เย็นลง T2" < T2'< T2 และปริ มาตรจาเพาะของไอที่
คอมเพรสเซอร์ดูดเข้าเล็กลง (ความหนาแน่นมากขึ้น) v1" < v1' < v1 ขนาดคอมเพรสเซอร์เล็กลงได้
5.7.2 การลดอุณหภูมอิ มิ่ ตัวด้ านความดันสู งหรื อความดันในคอนเดนเซอร์
เราสามารถวิเคราะห์ได้เช่นกันว่า ถ้าลดอุณหภูมิอิ่มตัวด้านความดันสู งหรื อความดันในคอนเดนเซอร์ สมรรถนะ
ของระบบปรับอากาศ (COP) จะสู งขึ้น และความสามารถในการทาความเย็นก็เพิ่มขึ้น
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จากแผนภูมิ P-h จะเห็นได้วา่
COP = (h1 - h3) / (h2 - h1)
และ
ซึ่ ง

สาหรับ TC (อุณหภูมิอิ่มตัวในคอนเดนเซอร์เดิม)

COP' = (h1 - h3') / (h2' - h1) สาหรับ TC (อุณหภูมิอิ่มตัวในคอนเดนเซอร์ลดลง)
(h1 - h3') > (h1 - h3) และ (h2' - h1) < (h2 - h1)

ดังนั้น COP > COP
P

3

.

TC
T’C

3.‘

4‘

2

2‘

1

4

h

รู ปที่ 5.7-2 การลดอุณหภูมิควบแน่นความดันด้านสู ง
5.7.3 ระบบส่ งนา้ เย็นแบบปริมาตรแปรเปลีย่ น (Variable Water Volume (VWV) System)
ในระบบปรั บอากาศขนาดใหญ่ จะใช้น้ าเย็นเป็ นตัวกลางในการดึ งความร้ อนออกจากห้องปรั บอากาศผ่าน
เครื่ องส่ งลมเย็น แล้วนาความร้อนกลับไประบายทิ้งที่เครื่ องทาน้ าเย็น ในการหมุนเวียนน้ าเย็นจะใช้เครื่ องสู บน้ า
ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่ งจะใช้กาลังไฟฟ้าตามสมการ
Pp 

โดย

Pp


Qw
H

m
P

 Qw H
m P

(5.10)

= กาลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ของเครื่ องสู บน้ า, W
= น้ าหนักจาเพาะของน้ า, N/m3
= อัตราการไหลของน้ าเย็น, m3/s
= ความดันรวมของน้ า (Total Dynamic Head), m
= ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์
= ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องสู บน้ า

จากสมการที่ 5.10 เมื่อ Qw และ H มีค่าสู ง ระบบจะต้องการกาลังไฟฟ้ าสู ง ในระบบที่ อตั ราการไหลของน้ าเย็น
คงที่โดยไม่ข้ ึนกับภาระการทาความเย็น เรี ยกว่า ระบบปริ มาตรคงที่ ซึ่ งเป็ นระบบที่ใช้พลังงานมาก ส่ วนระบบที่
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ใช้วาล์ว 2 ทาง อัตราการไหลจะเปลี่ยนไปตามภาระในการทาความเย็น เรี ยกว่า ระบบปริ มาตรน้ าแปรเปลี่ยน
(ดังแสดงในรู ปที่ 5.7-4) ระบบนี้ จะมีระบบควบคุมการทางานของเครื่ องสู บน้ าเพื่ อปรับลดความเร็ วรอบของ
เครื่ องสู บน้ า และสามารถประหยัดพลังงานได้เมื่อภาระในการทาความเย็นลดลง นอกจากนี้ การออกแบบระบบ
ท่อน้ าและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบท่อน้ าที่ดี จะช่วยลด H ของเครื่ องสู บน้ า ซึ่ งเป็ นการลดพลังงานที่ใช้กบั เครื่ อง
สู บน้ าด้วย
Constant Volume Flow

Coil 1

Flow quantities
Coil 2

Coil 3

Chiller
Plant

Coil 1
Coil 2
Coil 3
Total

100 Units
200
100
400 Constant

Diverting
Valve
Chiller water pump
Three-way valve control to a cooling coil
T
Chiller

Pump
T
Chiller

Pump

C
From other
coils

NC
3-way
mixing
valve

NO
T
Coil

Air Flow
Note:
Constant chilled water flow at all conditions
Must use all pumps regardless of load
Difficult to keep chillers on line at light load

รู ปที่ 5.7-3 Three-Way Valve Control of a Coil
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Variable Volume Flow

Coil 1

Flow quantities

Coil 2

Coil 3 Coil 1
Coil 2
Coil 3
Simultaneous
flow

Chiller
Plant
Throttling
Valve

10
90
160
60
310

12
100
180
70
350

Time (hrs)
14
16
90
80
200
180
80
100
370
360

18
70
150
80
300

Chiller water pump
System with two-way control valves
T
Chiller 1

Pump 1
T
Chiller 2
Pump 2
Note:
• System chilled water flow decrease
with load
• Bypass valve modulates open to reduce
P increase
• Chiller #2 and pump shut down when
bypass valve is nearly open

StartStop
Bypass

DP

Differential pressure
controller
T

Coil
2-way
valve
From other
coils

To other
coils

Air Flow

รู ปที่ 5.7-4 Two-Way Value with Pump Bypass
5.7.4 ระบบส่ งลมเย็นแบบปริมาตรแปรเปลีย่ น (Variable Air Volume (VAV) System)
ในระบบส่ งลมเย็นจะใช้อากาศเย็นเป็ นตัวกลางในการดึงความร้อนออกจากห้องหรื อโซนต่างๆ โดยใช้หวั จ่ายลม
ดังแสดงในรู ปที่ 5.7-5 จากนั้นจะนาความร้อนกลับไปทิ้งที่เครื่ องส่ งลมเย็น ในการหมุนเวียนลมเย็นจะใช้พดั ลม
ที่ขบั เคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ า เมื่อภาระการทาความเย็นของห้องต่างๆ ลดลง ระบบควบคุมจะปรับลดความเร็ ว
รอบของมอเตอร์และปริ มาณลมตาม ทาให้เกิดการประหยัดพลังงาน
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T

T

T

T

Fan

Cooling
Coil

DT

Fan

TC

NC
Cooling
Air

Differential
Pressure
Pickup
Reset
Controller

220 Vac
6-9 Vdc

Lo
OP1
ISA COM 24H 24G
Hi

C-1

Terminal Unit VAV – Pressure Independent

Zone
Sensor

24 Vdc

T-1

รู ปที่ 5.7-5 VAV System Control
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5.7.5 การใช้ ท่อความร้ อน (Heat Pipe)
งานบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยา ฯลฯ จาเป็ นต้องมีการควบคุมทั้งอุณหภูมิและ
ความชื้ นของอากาศไปพร้อมกัน วิธีการดั้งเดิม ได้แก่ วิธีลดอุณหภูมิให้ต่ าแล้วให้ความร้อนซ้ า (Overcool and
Reheat) ซึ่ งมีหลักการทางาน คือ คอยล์เย็นจะลดอุณหภูมิของอากาศให้ต่ากว่าค่าที่ตอ้ งการก่อน เพื่อดึงความชื้ น
ออกจนถึงระดับที่ ตอ้ งการ จากนั้น จะใช้ขดลวดความร้อนเพิ่มอุณหภูมิของอากาศเพื่ อให้ลมจ่ายมีอุณหภูมิสูง
กลับขึ้นมาถึงค่าที่ตอ้ งการ
ท่ อ ความร้ อนเป็ นอุ ป กรณ์ ถ่ ายเทความร้ อนที่ ไม่ ต ้องใช้พ ลังงานในการขับ เคลื่ อน ส่ วนประกอบมี เพี ยงท่ อ
ทองแดงหรื อท่ อโลหะอื่ นปลายปิ ดสองข้าง ภายในบรรจุสารทาความเย็นปริ มาณเล็กน้อย สารทาความเย็นที่
ปลายด้านที่ ต่ ากว่าจะมีสถานะเป็ นของเหลว ทาหน้าที่ ดูดความร้อนจากภายนอก ซึ่ งจะทาให้สารทาความเย็น
เปลี่ยนสถานะกลายเป็ นไอลอยขึ้นไปสู่ ปลายด้านที่สูงกว่าและคายความร้อนสู่ ภายนอก จากนั้น สารทาความเย็น
จะควบแน่นกลายเป็ นของเหลวไหลกลับลงสู่ ปลายด้านที่ต่ากว่า วนเวียนอยูอ่ ย่างนี้เป็ นวัฏจักร
เมื่อนาท่อความร้อนไปติดตั้งภายในเครื่ องส่ งลมเย็น จะใช้สาหรับนาความร้อนจากอากาศที่เข้าคอยล์เย็นหรื อลม
กลับ (Return Air) ไปถ่ายเทให้กบั อากาศที่ออกจากคอยล์เย็นหรื อลมจ่าย (Supply Air) เพื่อควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้ นของอากาศในลักษณะที่คล้ายกับวิธีด้ งั เดิม แต่จะประหยัดพลังงานกว่าเพราะไม่ตอ้ งลดอุณหภูมิทางาน
ของคอยล์เย็นให้ต่ากว่าปกติ และไม่ตอ้ งใช้ขดลวดความร้อนซึ่ งต้องการพลังงานไฟฟ้ า ตัวอย่างการทางานของ
ท่อความร้อนที่ติดตั้งในเครื่ องส่ งลมเย็นแสดงไว้ในรู ปที่ 5.7-6

รู ปที่ 5.7-6 การติดตั้งท่อความร้อนในเครื่ องส่ งลมเย็น
5.7.6 การปรับปรุ งตัวอาคาร
การปรับปรุ งที่ตวั อาคารเป็ นการลดภาระของการปรับอากาศลง อาจเป็ นการออกแบบอาคารใหม่หรื อปรับปรุ ง
อาคารเก่าโดยคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้ (อย่างไรก็ตาม การประหยัดพลังงานจะได้ผลมากที่สุดถ้าคานึงถึงตั้งแต่ช่วงเริ่ ม
ออกแบบ)
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•
•
•
•
•
•
•

อาคารหันในทิศทางที่ถูกต้อง
ฉนวนที่ใช้ถูกต้องและเหมาะสม
อุดช่องรอยรั่วทั้งหมด
ติดตั้งชุดปิ ดประตู (Door Closer) ที่ประตู
หน้าต่างต้องมีการบังแดดที่ดี
ปริ มาณอากาศจากภายนอกที่เข้ามาในระบบปรับอากาศต้องไม่เกินความต้องการ
การออกแบบที่ เหมาะสมจะทาให้สามารถลดขนาดของเครื่ องปรับอากาศ ลดต้นทุ นในการติ ดตั้ง และลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ

5.7.7 การเลือกใช้ อุปกรณ์ ที่มปี ระสิ ทธิภาพ
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพอาจทาได้หลายแนวทาง เช่น
• เลือกประเภทและขนาดให้ถูกต้องตามประเภทของงาน
• ใช้มอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู ง
• ใช้อุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบในการควบคุมภาระที่เปลี่ยนแปลงของเครื่ องสู บน้ าและพัดลม
• จัดอุปกรณ์และการควบคุมตามพื้นที่หรื อโซนที่แตกต่างกัน (ไม่ควรให้มีพ้ืนที่คาบเกี่ยวกัน)
5.7.8 การควบคุมการทางานที่เหมาะสม
แนวทางการการควบคุมการทางานให้เหมาะสมอาจทาได้หลายประการ เช่น
• ตั้งค่าอุณหภูมิให้ถูกต้องและเหมาะสม (อย่าให้เย็นเกินไป)
• อย่าเดินระบบถ้าไม่จาเป็ น
• ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณช่วยในการควบคุม
• ใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่มีคุณภาพดี
• ใช้โปรแกรมควบคุมเวลา 365 วัน สาหรับอุปกรณ์ที่ง่ายหรื อเล็ก
• สาหรับระบบที่ มีค วามซับซ้อน ใช้การควบคุ มที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ในการตรวจสอบ บันทึ กข้อมูลของ
ระบบพร้อมรายงานผล
5.7.9 การบารุ งรักษาที่เหมาะสม
อุปกรณ์ ท้ งั หมดต้องทาการดู แลรักษาเป็ นประจา ซึ่ งความถี่ในการดู แลตรวจสอบจะแตกต่างกันไปขึ้ นอยู่กบั
อุปกรณ์ การบารุ งรักษาที่ดีควรจะต้อง
• ถูกต้องตามความต้องการของอุปกรณ์
• ยืดอายุการใช้งาน
• ป้องกันประสิ ทธิ ภาพไม่ให้ต่าลง
• ใช้พลังงานน้อย
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โดยทัว่ ไปการบารุ งรักษาขึ้นอยูก่ บั
• ช่วงระยะเวลาที่กาหนดตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต
• จานวนชัว่ โมงในการทางาน
• ผลการตรวจสอบ
5.8 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบปรับอากาศนั้น เหตุของการสู ญเสี ยพลังงาน ดังนั้นควรทาการตรวจวินิจฉัยเพื่อหา
สิ่ งผิดปกติ เพื่อทาการแก้ไขอย่างสม่าเสมอดังตาราง
รายการตรวจ
1. ตรวจสอบการปรับตั้งอุณหภูมิ
น้ าเย็น

2. ตรวจสอบการปรับตั้งภาระ
ของเครื่ องอัดแบบแรงเหวี่ยง
3. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าหรื อ
พลังไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์
เทียบกับพิกดั
4. ตรวจวัดอุณหภูมิน้ าเย็นที่ออก
และอุณหภูมิสารทาความเย็น
ใน Cooler ที่ภาระสู ง

5. ตรวจวัดอุณหภูมิน้ าระบาย
ความร้อนที่ออกและอุณหภูมิ
สารทาความเย็นใน
Condenser ที่ภาระสู ง

เกณฑ์ พจิ ารณา
เครื่ องทานา้ เย็น
ปรับตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นให้สูงที่สุด
เท่าที่จะทาได้ โดยทุกๆ 1F ที่ปรับ
ให้สูงขึ้นจะประหยัดพลังงาน
ประมาณ 2-4 %
เครื่ องอัดแบบแรงเหวี่ยงจะมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดที่ภาระประมาณ
80-90%
พลังไฟฟ้าที่ได้จากการทางานจริ ง
ควรอยูป่ ระมาณ 80-90% ของพลัง
ไฟฟ้าพิกดั ของเครื่ องอัด เพราะเป็ น
จุดที่เครื่ องมีค่า kW/TR ต่าที่สุด
อุณหภูมิน้ าเย็นที่ออกไม่ควรสู งกว่า
อุณหภูมิอิ่มตัวของสารทาความเย็น
เกิน 4 F เพราะประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องจะลดลงหรื อค่า kW/TR จะ
สู งขึ้น
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนที่ออก
ไม่ควรต่ากว่าอุณหภูมิอิ่มตัวของ
สารทาความเย็นเกิน 6 F เพราะ
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจะลดลง
หรื อค่า kW/TR จะสู งขึ้น
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 ขณะภาระปรับอากาศต่ากว่า
80% ให้ปรับตั้งอุณหภูมิน้ าเย็น
สู งขึ้นครั้งละ 1F แล้วสังเกต
อุณหภูมิอากาศภายในพื้นที่
 ปรับตั้งภาระการทางานของ
เครื่ องอัดให้ใกล้เคียง 90%
 ปรับการทางานให้ภาระของ
เครื่ องอัดแต่ละเครื่ องอยูท่ ี่ 8090%









ทาความสะอาด Cooler
ลดอัตราการไหลของน้ าเย็น
เพิ่มปริ มาณสารทาความเย็น
ตรวจสอบการทางานของ
อุปกรณ์ลดความดัน
ทาความสะอาด Condenser
ลดอัตราการไหลของน้ าระบาย
ความร้อน
ลดปริ มาณสารทาความเย็น
ตรวจสอบการทางานของ
อุปกรณ์ลดความดัน

ตอนที่ 3 บทที่ 5 การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับระบบปรับอากาศ

รายการตรวจ
6. ตรวจสอบอัตราการไหลของ
น้ าเย็นที่เข้าหรื อออก Cooler
เทียบกับพิกดั

เกณฑ์ พจิ ารณา
อัตราการไหลของน้ าเย็นจะต้อง
เท่ากับหรื อมากกว่าพิกดั เล็กน้อย
เพราะถ้ามากหรื อน้อยเกินไป
ประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลี่ยนความ
ร้อนจะลดลง ส่ งผลให้ค่า kW/TR
สู งขึ้น (ถ้าออกแบบที่ ∆T=10 F
อัตราการไหลพิกดั อยูท่ ี่ 2.4
GPM/TR)








แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
หรี่ วาล์วน้ าเย็นเพื่อลดอัตราการ
ไหลของน้ าจะส่ งผลให้พลัง
ไฟฟ้าที่เครื่ องสู บน้ าใช้ลดลง
เล็กน้อย
ลดรอบของมอเตอร์จะส่ งผลให้
พลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงได้มากแต่
ไม่ควรลดเกิน 30% เพราะ
ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บน้ าจะ
ลดลง
ลดขนาดใบพัดของเครื่ องสู บน้ า
เย็น
เลือกใช้เครื่ องสู บน้ าและ
มอเตอร์ที่มีขนาดลดลง

7. ตรวจสอบอัตราการไหลของ
น้ าระบายความร้อนที่เข้าหรื อ
ออกจาก Condenser เทียบกับ
พิกดั

อัตราการไหลของน้ าระบายความ
 หรี่ วาล์วน้ าระบายความร้อน
ร้อนจะต้องเท่ากับหรื อมากกว่าพิกดั
เพื่อลดอัตราการไหลของน้ าจะ
เล็กน้อย เพราะถ้าน้อยหรื อมาก
ส่ งผลให้พลังไฟฟ้าที่เครื่ องสู บ
เกินไป ประสิ ทธิ ภาพการ
น้ าใช้ลดลงเล็กน้อย
แลกเปลี่ยนความร้อนจะลดลง
 ลดรอบของมอเตอร์จะส่ งผลให้
ส่ งผลให้ค่า kW/TR สู งขึ้น (ถ้า
พลังไฟฟ้าที่ใช้ลดลงได้มาก แต่
ไม่ควรลดเกิน 30% เพราะ
ออกแบบที่ ∆T=10 F อัตราการ
ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บน้ าจะ
ไหลพิกดั อยูท่ ี่ 3.0 GPM/TR)
ลดลง
 ลดขนาดใบพัดของเครื่ องสู บน้ า
ระบายความร้อน
 เลือกใช้เครื่ องสู บน้ าและ
มอเตอร์ที่มีขนาดลดลง

8. บันทึกความดันสารทาความ
เย็นด้านสู งและด้านต่า

เปรี ยบเทียบความดันสารทาความ
เย็นด้านสู งและด้านต่าในแต่ละวัน
ว่าผิดปกติไปจากเดิมหรื อไม่
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รายการตรวจ
9. ตรวจสอบความดันสารทา
ความเย็นด้านสู งและด้านต่า
เทียบกันแต่ละเครื่ อง

เกณฑ์ พจิ ารณา
เครื่ องที่ความดันสารทาความเย็น
ด้านสู งมีค่าสู งกว่าเครื่ องอื่นและ
เครื่ องที่ความดันสารทาความเย็น
ด้านต่ามีค่าต่ากว่าเครื่ องอื่นจะต้อง
หาสาเหตุและแก้ไขเพราะ
ประสิ ทธิ ภาพจะต่ากว่าเครื่ องอื่น

10. ตรวจสอบผลต่างของความ
ดันสารทาความเย็นด้านสู ง
และด้านต่าของแต่ละเครื่ อง

เครื่ องที่มีผลต่างของความดันสู งกว่า  ลดการใช้งาน
เครื่ องอื่นเป็ นเครื่ องที่มี
 หาสาเหตุและแก้ไข
ประสิ ทธิ ภาพต่า

11. ตรวจวัดหาค่า kW/TR ของ
เครื่ องทาน้ าเย็นแต่ละ
เครื่ อง

แต่ละเครื่ องควรจะมีค่า kW/TR
ใกล้เคียงกันหรื อใกล้เคียงกับพิกดั
ของเครื่ องซึ่ งอาจเกิดจาก
 อุณหภูมิน้ าเข้าระบายความ
ร้อนไม่เท่ากัน
 อัตราการไหลของน้ าเย็นหรื อ
น้ าระบายความร้อนไม่เท่ากัน
หรื อต่างจากพิกดั มาก
 ปรับตั้งอุณหภูมิของน้ าเย็นไม่
เท่ากัน
 ภาระการทางานไม่เท่ากัน

 หาสาเหตุและแก้ไข
 ใช้เครื่ องที่มีค่า kW/TR สู งให้
น้อยลง
 เปลี่ยนเป็ นเครื่ องทาน้ าเย็น
ประสิ ทธิ ภาพสู ง

12. ตรวจวัดอุณหภูมิน้ าระบาย
ความร้อนก่อนเข้าเครื่ องทา
น้ าเย็น

อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนไม่ควร
สู งกว่า 90F เพราะจะทาให้
kW/TR ของเครื่ องสู งขึ้น

 เปิ ดหอระบายความร้อนเพิ่มขึ้น
แล้วสังเกตอุณหภูมิน้ าระบาย
ความร้อนต้องลดลง
 ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพหอ
ระบายความร้อน
 เปลี่ยนหอระบายความร้อนใหม่
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 ลดการใช้งาน
 หาสาเหตุและแก้ไข

ตอนที่ 3 บทที่ 5 การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับระบบปรับอากาศ

รายการตรวจ
13. ตรวจสอบการลัดวงจรของ
น้ าเย็นเข้าเครื่ องที่ไม่เปิ ดใช้
งาน

14. ตรวจสอบว่ามีการหรี่ วาล์ว
ทางเข้าหรื อทางออกของ
เครื่ องสู บน้ าหรื อไม่

15. ตรวจสอบผลต่างของความ
ดันของน้ าทางเข้าและ
ทางออกของเครื่ องสู บน้ าแต่ละ
ชุด
16. ตรวจสอบประวัติการซ่อม
บารุ งเครื่ องสู บน้ าแต่ละชุด

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
ไม่ควรเปิ ดวาล์วของเครื่ องทาน้ าเย็น  ปิ ดวาล์วน้ าที่เข้าเครื่ องทาน้ า
ที่ไม่ใช้งานเพื่อให้น้ าเย็นลัดวงจร
เย็นแล้วทาการหรี่ วาล์วเครื่ อง
เพราะจะทาให้น้ าเย็นที่ส่งไป AHU
สู บน้ าหรื อลดรอบมอเตอร์ของ
มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยถ้า อุณหภูมิผิว
เครื่ องสู บน้ าจะทาให้เครื่ องสู บ
ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนของ AHU
น้ าใช้พลังไฟฟ้าลดลง
สู งขึ้นจะส่ งผลให้ลดความชื้ นจาก
อากาศได้นอ้ ยลงพื้นที่ปรับอากาศ
อาจมีปัญหาเรื่ องความชื้น
เครื่ องสู บนา้ เย็นและน้าระบายความร้ อน
การหรี่ วาล์วจะส่ งผลให้พลังไฟฟ้าที่ 
เครื่ องสู บน้ าใช้ลดลงเล็กน้อยแต่

ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องสู บน้ าลดลง 
มาก
เครื่ องสู บน้ าชุดที่มีที่มีผลต่างของ
ความดันน้ าทางเข้าและทางออกสู ง
กว่าชุดอื่นจะมีประสิ ทธิ ภาพต่า

ลดรอบมอเตอร์
ลดขนาดใบพัด
ลดขนาดเครื่ องสู บน้ าและ
มอเตอร์

 ลดการใช้งาน
 หาสาเหตุและแก้ไข

เครื่ องสู บน้ าชุดที่ผา่ นการซ่อมบารุ ง  นาชุดที่ผา่ นการซ่อมบารุ งมาใช้
มาใหม่จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า
งานให้มากขึ้นกว่าชุดอื่น
เครื่ องสู บน้ าที่ยงั ไม่ผา่ นการซ่อม
 ทาแผนซ่อมบารุ งตามความ
บารุ ง
เหมาะสม

17. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าหรื อ
เครื่ องสู บน้ าชุดที่ใช้กระแสไฟฟ้า
 เลือกใช้งานชุดที่ใช้กาลังไฟฟ้า
พลังไฟฟ้าที่เครื่ องสู บน้ าแต่ละ หรื อพลังไฟฟ้าน้อยควรนามาใช้งาน
ต่าเป็ นหลัก
ชุดใช้
เป็ นหลัก
 หาสาเหตุและแก้ไขชุดที่ใช้
กระแสไฟฟ้าสู ง
18. ตรวจสอบประวัติของ
มอเตอร์เครื่ องสู บน้ า

มอเตอร์ชุดที่ผา่ นการไหม้
 ลดการใช้งาน
ประสิ ทธิ ภาพจะลดต่าลง 4% ต่อทุก  เปลี่ยนเป็ นมอเตอร์
ครั้งของการไหม้แต่ละครั้ง
ประสิ ทธิ ภาพสู งที่มีขนาด
เหมาะสมกับภาระ
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รายการตรวจ
19. ตรวจสอบพลังไฟฟ้าที่
มอเตอร์ใช้เทียบกับพิกดั

20. ตรวจประสิ ทธิ ภาพเครื่ องสู บ
น้ าแต่ละชุด

21. ตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพของ
กลุ่มเครื่ องสู บน้ าถ้าเดินพร้อม
กันครั้งละหลายชุด

22. บันทึกกระแสไฟฟ้าหรื อพลัง
ไฟฟ้าที่เครื่ องสู บน้ าใช้

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
มอเตอร์ควรใช้พลังไฟฟ้าที่ 80-90%  สลับมอเตอร์ภายในโรงงานให้
ของพิกดั เพราะเป็ นจุดที่มอเตอร์มี
ขนาดเหมาะสม
ประสิ ทธิ ภาพสู ง
 เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ให้มีขนาด
เหมาะสม
เครื่ องสู บน้ าชุดที่มีค่า GPM/kW สู ง  จัดทาแผนการใช้งานเครื่ องสู บ
เป็ นเครื่ องสู บน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
น้ าใหม่ โดยนาชุดที่มี GPM/kW
กว่าชุดอื่น
สู งมาใช้งานเป็ นหลัก
 ปรับปรุ งแก้ไขชุดที่มีค่า
GPM/kW ต่า
เครื่ องสู บน้ ากลุ่มที่มีค่า GPM/kW
 จัดทาแผนการใช้งานกลุ่มเครื่ อง
สู ง เป็ นเครื่ องสู บน้ ากลุ่มที่มี
สู บน้ าโดยนากลุ่มเครื่ องสู บน้ า
ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าปั๊มกลุ่มอื่น
ที่มี GPM/kW สู งมาใช้งานเป็ น
เนื่องจากตาแหน่งการติดตั้งและการ
หลัก
เชื่อมต่อท่อเข้า-ออก ของเครื่ องสู บ  ปรับปรุ งแก้ไขระบบเชื่อมต่อ
น้ าแต่ละชุดส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ย
เครื่ องสู บน้ าแต่ละชุด เช่น
ไม่เท่ากัน
เปลี่ยนการต่อแบบตัวทีเป็ นตัว
วาย และเพิ่มขนาด Header ให้
ใหญ่ข้ ึน
เครื่ องสู บน้ าชุดใดที่ใช้กระแสไฟฟ้า  ลดการใช้งาน
หรื อพลังไฟฟ้าแตกต่างไปจากเดิม  หาสาเหตุและแก้ไข
เป็ นเครื่ องสู บน้ าที่ผิดปกติ
ประสิ ทธิ ภาพของปั๊มจะลดลง

23. ตรวจสอบพิกดั ของหอระบาย
ความร้อนเทียบกับพิกดั ของ
เครื่ องทาน้ าเย็น

หอระบายความร้ อน
ขนาดพิกดั ของหอระบายความร้อน
ควรมีขนาดมากกว่าพิกดั ของเครื่ อง
ทาน้ าเย็นประมาณ 20-30%

24. ตรวจสอบระดับน้ าในถาด
ของหอระบายความร้อนแบบ
เหลี่ยม

ควรสู งกว่า 1/3 ของความสู งถาด
เพื่อให้อตั ราการไหลของน้ า
เหมาะสม
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 เปิ ดใช้งานหอระบายความร้อน
ให้มากกว่าจานวนเครื่ องทาน้ า
เย็น
 เพิ่มจานวนหอระบายความร้อน
 ปรับสมดุลปริ มาณน้ าในแต่ละ
ถาดใหม่

ตอนที่ 3 บทที่ 5 การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับระบบปรับอากาศ

รายการตรวจ
25. ตรวจสอบรู น้ าในถาดของ
หอระบายความร้อนแบบ
เหลี่ยมหรื อรู น้ าของ Sprinkle
Pipe
26. ตรวจสอบรอบการหมุนของ
Sprinkle Pipe

27. ตรวจสอบว่ามีเม็ดน้ าออก
ด้านบนหรื อไม่

เกณฑ์ พจิ ารณา
รู น้ าทั้งหมดไม่ควรตันเพื่อให้เกิด
การกระจายน้ าได้ดี ส่ งผลให้
ประสิ ทธิ ภาพการและแลกเปลี่ยน
ความร้อนสู งขึ้น
รอบการหมุนจะต้องได้ตาม
มาตรฐานถ้าเร็ วเกินมาตรฐานแสดง
ว่าปริ มาณน้ ามากเกิน ทาให้
ประสิ ทธิ ภาพในการแลกเปลี่ยน
ความร้อนลดลง
เม็ดน้ าออกด้านบนทาให้เกิดการ
สู ญเสี ยน้ า

28. ตรวจสอบว่ามีเม็ดน้ า
กระเด็นออกด้านข้าง

เม็ดน้ ากระเด็นออกด้านข้างทาให้
เกิดการสู ญเสี ยน้ า

29. ตรวจวัดอุณหภูมิและ
ความชื้นของอากาศที่ทางเข้า
หอระบายความร้อน

30. ตรวจวัดอุณหภูมิน้ าที่ได้จาก
หอระบายความร้อน

31. บันทึกและเปรี ยบเทียบ
อุณหภูมิน้ าที่ได้จากหอระบาย
ความร้อนแต่ละชุด

แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
 จัดทาแผนการตรวจและ
บารุ งรักษาในระยะเวลาที่
เหมาะสม
 ปรับลดปริ มาณน้ าที่เข้าหอ
ระบายความร้อนเพื่อให้ได้รอบ
การหมุนตามมาตรฐาน









อากาศที่เข้าระบายความร้อนจะต้อง 
มีอุณหภูมิและความชื้นต่าเท่ากับ

อากาศแวดล้อมทัว่ ไป ถ้าสู งกว่า
อากาศแวดล้อมอาจเกิดจากการ

ลัดวงจรของอากาศที่ออกจากหอ
ระบายความร้อน
อุณหภูมิน้ าที่ออกจากหอระบาย
ความร้อนแต่ละชุดไม่ควรสู งกว่า
อุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของอากาศที่
เข้าระบายความร้อนเกิน 4 F







อุณหภูมิน้ าที่ได้จากหอระบายความ 
ร้อนแต่ละชุดควรจะใกล้เคียงกัน
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ติดแผ่นกันน้ าด้านบน
ลดความเร็ วลมดูด
ติดแผ่นกันน้ า Sprinkle Pipe
ลดปริ มาณน้ า
ลดระดับน้ าในอ่าง
ลดปริ มาณน้ าที่เข้าหอระบาย
ความร้อน
ติดตั้ง Louver ให้ถูกต้อง
ติดตั้งปากทางออกให้สูงขึ้น
จัดระยะห่างของหอระบาย
ความร้อนให้เหมาะสม
ย้ายตาแหน่งหอระบายความ
ร้อนไปอยูใ่ นจุดที่มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก
ลดปริ มาณน้ าให้ได้มาตรฐาน
เพิ่มปริ มาณอากาศ
แก้ไขการกระจายน้ าให้ทวั่ พื้นที่
แลกเปลี่ยนความร้อน
ทาความสะอาดฟิ ลเลอร์
เปลี่ยนฟิ ลเลอร์ใหม่
ปรับปรุ ง แก้ไข หอระบายความ
ร้อนชุดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าชุด
อื่น

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

รายการตรวจ

เกณฑ์ พจิ ารณา



32. ตรวจสอบแผ่นฟิ ลเลอร์
สกปรกและล้ม

33. ตรวจสอบว่ามีการปล่อยน้ า
ผ่านหอระบายความร้อนที่ไม่
เปิ ดพัดลมหรื อไม่

แผ่นฟิ ลเลอร์ตอ้ งสะอาดตลอดทั้ง

แผ่นและไม่ลม้ เพื่อให้น้ าแลกเปลี่ยน
ความร้อนกับอากาศได้ดี


น้ าทั้งหมดควรไหลผ่านหอระบาย
ความร้อนที่มีการเปิ ดพัดลม เพราะ
จะทาให้อุณหภูมิน้ าที่ส่งไปใช้งานมี
อุณหภูมิไม่สูง




แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
ลดการใช้งานหอระบายความ
ร้อนที่มีอุณหภูมิสูง
เลือกใช้หอระบายความร้อนที่มี
อุณหภูมิน้ าต่าเป็ นหลัก
ทาแผนการทาความสะอาดเป็ น
ประจาตามความเหมาะสม
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการเกิด
ตะกรันและตะไคร่ น้ า
ปรับปรุ งคุณภาพน้ าที่เติม
ปิ ดวาล์วน้ าที่เข้าออกหอระบาย
ความร้อนชุดที่ไม่เปิ ดพัดลม

34. ตรวจสอบการเปิ ดใช้งานหอ ควรเปิ ดหอระบายความร้อนให้มี
 เปิ ดหอระบายความร้อน
ระบายความร้อนมากกว่า
จานวนมากกว่าเครื่ องทาน้ าเย็น
มากกว่าจานวนเครื่ องทาน้ าเย็น
จานวนเครื่ องทาน้ าเย็นหรื อไม่ เพื่อให้ได้อุณหภูมิน้ าลดต่าลง โดย
อย่างน้อย 1 ชุด
การทดลองเปิ ดหอระบายความร้อน
เพิ่มแล้วตรวจวัดอุณหภูมิน้ าถ้าลดลง
มากจึงควรเปิ ดเพิ่ม
35. ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าหรื อ
พลังไฟฟ้าที่หอระบายความ
ร้อนแต่ละชุดใช้

ชุดที่ใช้กระแสไฟฟ้าหรื อพลังไฟฟ้า  นามาใช้งานให้มากขึ้น
ต่าที่สุดแต่ได้อุณหภูมิน้ าเท่ากันเป็ น  ปรับปรุ งชุดที่มีประสิ ทธิ ภาพต่า
ชุดที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด

36. บันทึกกระไฟฟ้าหรื อพลัง
ไฟฟ้าที่หอระบายความร้อน
แต่ละชุดใช้เป็ นประจา

กระแสไฟฟ้าหรื อพลังไฟฟ้าที่หอ
 ทาแบบตรวจสอบและบันทึก
ระบายความร้อนแต่ละชุดใช้ไม่ควร
เพื่อเปรี ยบเทียบเป็ นประจา
สู งขึ้นจากเดิม โดยถ้าสู งขึ้นต้องหา
สาเหตุและแก้ไข

37. บันทึกปริ มาณน้ าที่ใช้กบั หอ
ระบายความร้อนแต่ละชุดทุก
วัน

อัตราการใช้น้ าของหอระบายความ  ทาแบบตรวจสอบและบันทึก
ร้อนแต่ละชุดควรมีสดั ส่ วนการเพิ่ม
เพื่อเปรี ยบเทียบเป็ นประจาทุก
หรื อลดที่ใกล้เคียงกัน ถ้าชุดใด
วัน
แตกต่างมากควรหาสาเหตุและแก้ไข
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รายการตรวจ

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
เครื่ องส่ งลมเย็น (AHU) และเครื่ องจ่ ายลมเย็น (FCU)
38. ตรวจสอบกรองอากาศ
กรองอากาศต้องสะอาดและไม่ตนั
 ทาแผนการทาความสะอาดใน
จะส่ งผลให้อตั ราการไหลของอากาศ
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ที่เข้าไปรับความเย็นมีปริ มาณตาม  เปลี่ยนกรองอากาศเมื่อหมดอายุ
ต้องการ
การใช้งาน
39. ตรวจสอบความสกปรกของ
คอยล์

ครี บและคอยล์จะต้องสะอาดเพื่อให้  ทาแผนการทาความสะอาดใน
ประสิ ทธิ ภาพในการแลกเปลี่ยน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ความร้อนดี

40. ตรวจสอบปริ มาณน้ ากลัน่ ตัว
ที่ออกจาก AHU หรื อ FCU

น้ ากลัน่ ตัวน้อยหรื อไม่กลัน่ ตัวส่ งผล  อุณหภูมิน้ าเข้าคอยล์เย็นต้องไม่
ให้ประสิ ทธิ ภาพในการแลกเปลี่ยน
สู งเกินไป
ความร้อนลดลงและความชื้นใน
 อุณหภูมิผิวคอยล์ตอ้ งต่ากว่า
บริ เวณปรับอากาศสู ง
อุณหภูมิจุดน้ าค้าง (Dew Point)
 ปรับอัตราการไหลของน้ าไม่ให้
น้อยเกินไป เพราะจะทาให้
อุณหภูมิผิวคอยล์ช่วงปลายไม่
ถึงอุณหภูมิจุดน้ าค้าง
 กาจัดตะกรันภายในคอยล์
 ทาความสะอาดครี บแลกเปลี่ยน
ความร้อน
 ปรับความเร็ วของอากาศผ่าน
คอยล์ไม่ให้สูงเกินไป

41. ตรวจวัดอัตราการไหลของ
น้ าเย็นที่ผา่ น AHU ในช่วง
ภาระสู ง

อัตราการไหลของน้ าเย็นผ่านคอยล์  ปรับอัตราการไหลของน้ าเย็น
ควรได้ตามมาตรฐาน โดยทัว่ ไป
เข้าคอยล์ให้ได้ตามมาตรฐาน
ประมาณ 2.4 GPM/TR ที่ ∆T =
10 F (ภาระเต็มพิกดั ) ถ้าอัตราการ
ไหลน้อยประสิ ทธิ ภาพการ
แลกเปลี่ยนความร้อนจะลดลงและ
ความสามารถในการทาความเย็นจะ
ลดลงด้วย
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รายการตรวจ
42. ตรวจวัดอัตราการไหลของ
อากาศที่เข้าหรื อออกจาก
AHU

เกณฑ์ พจิ ารณา
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
อัตราการไหลของอากาศที่ผา่ น
 เปลี่ยนพู่เลย์เพิ่มรอบของพัดลม
AHU ควรประมาณ 300-400
ให้ได้อตั ราการไหลตาม
CFM/TR ถ้าต่าเกินไปประสิ ทธิ ภาพ
มาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนความร้อนจะลดลง  ปรับความตึงสายพานให้
เหมาะสม
 ทาความสะอาดใบพัดสม่าเสมอ
 ทาความสะอาดกรองอากาศ
สม่าเสมอ
43. ตรวจสอบผลต่างของ
ผลต่างอุณหภูมิไม่ควรต่างกันมาก  ทาความสะอาดครี บและผิว
อุณหภูมิอากาศที่ออกและ
เพราะจะให้ประสิ ทธิ ภาพการ
คอยล์
อุณหภูมิน้ าเย็นที่ออกจาก AHU แลกเปลี่ยนความร้อนลดลง
 กาจัดตะกรันภายในคอยล์
 ลดอัตราการไหลของอากาศ
 ปรับอัตราการไหลของน้ าเย็น
ให้เหมาะสม
44. ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุม
อุณหภูมิ

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะต้อง
สามารถควบคุมปริ มาณน้ าเย็นที่
ไหลผ่านคอยล์ได้ตามภาระปรับ
อากาศและควรติดตั้งในตาแหน่งที่
เหมาะสม

 ย้ายตาแหน่งติดตั้งให้เหมาะสม
 เปลี่ยนใหม่เมื่อชารุ ดหรื อไม่
สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตาม
ต้องการ

45. ตรวจวัดอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ในพื้นที่
ปรับอากาศ

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้
ตามมาตรฐานและแต่ละจุดควรมี
อุณหภูมิแตกต่างกันไม่เกิน 2 F

46. บันทึกอุณหภูมิน้ าเย็นที่เข้า
และออกจาก AHU

ควรทาการบันทึกอุณหภูมิที่เข้าและ
ออก AHU เป็ นประจาเพื่อดูสิ่ง
ผิดปกติที่เกิดขึ้น ถ้าผลต่างของ
อุณหภูมิผิดปกติไปจากเดิม

 ปรับปรุ งการกระจายลมใน
พื้นที่
 ความชื้นสัมพัทธ์ที่ออกคอยล์
ควรมากกว่า 80%
 ทาแผนบันทึกอุณหภูมิน้ าเย็น
เข้าออก

47. บันทึกกระแสไฟฟ้าหรื อพลัง
ไฟฟ้าที่ AHU ใช้

ควรทาการบันทึกเป็ นประจาเพื่อดู
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้น เมื่อกระแส
ไฟฟ้าสู งขึ้นหรื อต่ากว่าเดิม
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รายการตรวจ
48. ตรวจสอบฉนวนหุ ม้ น้ าเย็น

49. ตรวจสอบการนาอากาศ
ภายนอกเข้าและนาอากาศ
ภายในทิ้ง

50. ตรวจสอบภาระจากภายนอก
ที่ผา่ นผนังโปร่ งแสง

51. ตรวจสอบภาระที่เกิดขึ้น
ภายในพื้นที่ปรับอากาศ

เกณฑ์ พจิ ารณา
อื่นๆ
ฉนวนควรอยูใ่ นสภาพดี ไม่แตกยุย่
หรื ออมน้ า เพราะจะทาให้สูญเสี ย
ความเย็นและท่อเป็ นสนิ ม

แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี

 เปลี่ยนฉนวนเมื่อหมดอายุการ
ใช้งานหรื อเสื่ อมสภาพ
 ติดตั้ง Jacket ให้กบั ฉนวนยางที่
เดินภายนอกอาคารและโดน
แสง UV
ควรนาอากาศภายนอกเข้าและนา
 ลดจานวนพัดลมระบายอากาศ
อากาศภายในทิ้งให้นอ้ ยที่สุดเพื่อลด  หรี่ อุปกรณ์ปรับปริ มาณลมที่เข้า
ภาระการปรับอากาศ
หรื อออกพัดลมระบายอากาศ
 ติดตั้งอุปกรณ์ลดรอบพัดลม
โดยควบคุมด้วย CO2 Sensor
 เปลี่ยนพู่เลย์เพื่อลดรอบพัดลม
 นาอากาศเย็นที่ปล่อยทิ้งกลับมา
ใช้
ภาระจากภายนอกที่ผา่ นผนังโปร่ ง  ลดพื้นที่ผนังโปร่ งแสงโดยการ
แสงหรื อกระจกควรจะน้อยที่สุด
ติดตั้งโฟมหรื อไม้อดั
โดยเฉพาะในทิศตะวันตก ตะวันตก  ติดตั้งฟิ ล์มกันความร้อน
เฉี ยงใต้และทิศใต้
 ติดตั้งกันสาดหรื อครี บให้ร่มเงา
 ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา
ภาระภายในพื้นที่ปรับอากาศควรต่า  เพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั ระบบ
ที่สุด
แสงสว่าง
 นาอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความ
ร้อนออกไปภายนอกห้องปรับ
อากาศ เช่น กระติกน้ าร้อน
ตูเ้ ย็น
 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้นอ้ ยลง
 เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง
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5.9 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานนี้มีประโยชน์ในการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่จะ
ดาเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาผลการอนุรักษ์พลังงานต่อไป

รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน

1. เครื่ องทำนำ้ เย็นและระบบ
1.1 การปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นให้สูงขึ้น
1.2 การลดอุณหภูมิน้ าระบายความร้อนก่อนเข้าเครื่ องทาน้ าเย็น
1.3 การปรับอัตราการไหลของน้ าเย็นเข้าเครื่ องทาน้ าเย็นให้ได้
ตามพิกดั
1.4 การปรับอัตราการไหลของน้ าระบายความร้อนเข้าเครื่ องทาน้ า
เย็นให้ได้ตามพิกดั
1.5 การปรับภาระการทางานของเครื่ องทาน้ าเย็นให้อยูป่ ระมาณ
80-95% (Current Limit)
1.6 การทาความสะอาดคอนเดนเซอร์ อย่างสม่าเสมอ
1.7 การจัดการใช้เครื่ องทาน้ าเย็นชุดที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งเป็ นหลัก
1.8 การเพิ่มอุณหภูมิในพื้นที่ปรับอากาศให้สูงขึ้น
1.9 การจัดการใช้เครื่ องทาน้ าเย็นในจานวนที่เหมาะสมกับภาระ
1.10 การเปลี่ยนไปใช้เครื่ องทาน้ าเย็นที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
1.11 การลดเวลาการใช้งานโดยเปิ ดให้ชา้ ลงและปิ ดให้เร็ วขึ้น
2. เครื่ องส่ งจ่ ำยลมเย็น
2.1 การสมดุลอากาศเย็นในพื้นที่ให้เหมาะสมกับภาระ
2.2 การสมดุลน้ าเย็นในระบบให้เหมาะสมกับภาระ
2.3 การทาความสะอาดขดท่อความเย็นและกรองอากาศเครื่ องส่ ง
ลมเย็นสม่าเสมอ
2.4 การกั้นห้องเพื่อลดพื้นที่ปรับอากาศ
2.5 การลดการนาอากาศภายนอกเข้าหรื อการนาอากาศภายในออก
โดยการปิ ดหรื อลดรอบพัดลม
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รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน

2.6 การเปลี่ยนระบบควบคุมปริ มาณน้ าเย็นจาก 3 Way Valve
เป็ น 2 Way Valve
2.7 การเปลี่ยนขดท่อทาความเย็นใหม่
2.8 การใช้ระบบปรับความเร็ วรอบ (VVVF) กับมอเตอร์ พดั ลม
2.9 การใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศเย็นที่ปล่อยทิ้ง
2.10 การปรับลดเวลาการใช้งานโดยเปิ ดให้ชา้ ลงและปิ ดให้เร็ วขึ้น
2.11 การใช้มอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งกับพัดลม
2.12 การลดการรั่วไหลของอากาศเย็น
2.13 การติดตั้งฟิ ล์มกันความร้อนที่กระจก
2.14 การเปลี่ยนกระจกใหม่หรื อการติดตั้งกันสาด
2.15 การติดตั้งมู่ลี่ที่มีการสะท้อนความร้อนสู ง
3. เครื่ องสู บนำ้ เย็นและเครื่ องสู บนำ้ ระบำยควำมร้ อน
3.1 การปรับลดเวลาการใช้งานโดยเปิ ดให้ชา้ ลงและปิ ดให้เร็ วขึ้น
3.2 การปรับลดปริ มาณน้ าโดยการหรี่ วาล์ว
3.3 การปรับลดปริ มาณน้ าโดยการลดขนาดใบพัด
3.4 การปรับลดปริ มาณน้ าโดยการเปลี่ยนใบพัด
3.5 การปรับลดปริ มาณน้ าโดยการลดรอบมอเตอร์
3.6 การปรับลดปริ มาณน้ าโดยการลดขนาดเครื่ องสู บน้ า
3.7 การใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งในขนาดที่เหมาะสม
3.8 การใช้งานเครื่ องสู บน้ าในจานวนที่เหมาะสม
3.9 การเลือกใช้งานเครื่ องสู บน้ าชุดที่มีประสิ ทธิภาพสู งเป็ นหลัก
3.10 การเลือกใช้งานกลุ่มเครื่ องสู บน้ าที่มีประสิ ทธิภาพสู งเป็ น
หลัก
3.11 การปรับปรุ งการเชื่ อมต่อท่อทางเข้าและทางออกจากแบบตัว
ทีเป็ นแบบตัววายและเพิ่มขนาด Header
3.12 การทาความสะอาด Strainer เป็ นประจา
3.13 การเปลี่ยนแบริ่ ง และหล่อลื่นในระยะเวลาที่เหมาะสม
3.14 การเปลี่ยนไปใช้เครื่ องสู บน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
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4. หอระบำยควำมร้ อน
4.1 การใช้งานหอระบายความร้อนในจานวนที่เหมาะสมโดย
ควบคุมจากอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่ได้
4.2 การเลือกใช้งานหอระบายความร้อนชุดที่มีประสิ ทธิภาพสู ง
เป็ นหลัก
4.3 การปรับปรุ งและทาความสะอาดหอระบายความร้อนเพื่อเพิม่
ประสิ ทธิภาพ
4.4 การเปลี่ยนใบพัดหอระบายความร้อนจากโลหะเป็ นไฟเบอร์
4.5 การใช้มอเตอร์ประสิ ทธิภาพสู งที่มีขนาดเหมาะสม
4.6 การลดการสู ญเสี ยน้ า
4.7 การลดเวลาการใช้งานโดยเปิ ดให้ชา้ ลงและปิ ดให้เร็ วขึ้น
4.8 การเปลี่ยนหอระบายความร้อนให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
4.9 การแก้ไขการลดวงจรของอากาศร้อนชื้นที่ปล่อยทิ้งถูกดูดกลับ
เข้ามาระบายความร้อน
4.10 การลดปริ มาณน้ าเพื่อให้ได้อุณหภูมิน้ าที่ต่าสุ ด
4.11 การเปลี่ยนรังผึ้งในระยะเวลาที่เหมาะสม
4.12 การนาอากาศเย็นที่ระบายทิ้งจากพื้นที่ปรับอากาศเข้ามา
ระบายความร้อน
4.13 การทาความสะอาดและซ่อมหัวฉี ดให้เกิดการกระจายน้ าที่ดี
4.14 การใช้โอโซนกาจัดตะใคร่ และตะกรัน
4.15 การติดตั้งฝาปิ ดถาดน้ าเพื่อป้ องกันการเกิดตะไคร่ น้ า
4.16 การปรับตั้งมุมใบพัดลมให้อตั ราการไหลของอากาศมากขึ้น
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5.10 โปรแกรมการวิเคราะห์ มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อลดความยุง่ ยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงทาเป็ นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ ช้นาข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลตรวจวัดกรอกลงในช่องว่าง โปรแกรมจะคานวณผลการอนุรักษ์พลังงานที่
ถูกต้องได้ทนั ที
มาตรการที่ 1 การใช้ เครื่ องปรับอากาศประสิ ทธิภาพสู ง (ขนาดเล็ก)
1. หลักการและเหตุผล
เครื่ องปรั บ อากาศขนาดเล็ ก โดยทั่ ว ไปมี อ ายุ ก ารใช้ ง านประมาณ 8 -10 ปี เนื่ อ งจากประสิ ทธิ ภ าพของ
เครื่ องปรับอากาศจะลดต่าลงจนไม่คุม้ ค่าในการใช้งานต่อไป โดยความเย็นที่ได้จะลดต่าลงและพลังไฟฟ้ าที่ใช้จะ
สู งขึ้นส่ งผลให้ค่า kW/TR ของเครื่ องสู งขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศใหม่โดยใช้เครื่ องปรับอากาศ
ที่มีค่า kW/TR ประมาณ 1.10 kW/TR ซึ่ งเครื่ องปรับอากาศเดิมมีค่า kW/TR ประมาณ 1.24 kW/TR

รู ปเครื่ องปรับอากาศเดิมที่จะเปลี่ยน
รู ปเครื่ องปรับอากาศใหม่ที่ใช้
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 อัตราการไหลของอากาศที่ผา่ นเครื่ อง (CFM)
F = ความเร็ วเฉลี่ยของอากาศที่ออกจากเครื่ อง (Ft/min) x พื้นที่หน้าตัดบริ เวณที่วดั ความเร็ วลม (Ft2)
2.1.2 อัตราการทาความเย็น
QO = 4.5 x อัตราการไหลของอากาศที่ผา่ นเครื่ อง (CFM) x (เอนธาลปี ของอากาศเข้าเครื่ อง (Btu/hr)
- เอนธาลปี ของอากาศออกเครื่ อง (Btu/hr))/12,000
2.1.3 ค่า kW/TR ของเครื่ องปรับอากาศ (kW/TR)
ChP = พลังไฟฟ้าที่เครื่ องปรับอากาศใช้ (kW) / อัตราการทาความเย็น (TR)
2.1.4 ร้อยละของค่า kW/TR ที่ลดลง (%)
% ChP = (ค่า kW/TRของเครื่ องที่จะเปลี่ยน - ค่า kW/TR ของเครื่ องใหม่) x 100 / ค่า kW/TR ของ
เครื่ องที่จะเปลี่ยน
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2.1.5 พลังงานไฟฟ้าลดลง (ES, kWh/y)
ES = พลังไฟฟ้าที่เครื่ องเดิมใช้ (kW) x (ร้อยละของค่า kW/TR ที่ลดลง / 100) x ชัว่ โมงการใช้งาน
(h/y) x ตัวประกอบการทางาน
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศ (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (฿/y)
3. การวิ3เคราะห์
้ อมูล ข้อมูล
กำรวิเขครำะห์
ใช้โปรแกรม Excelใช้ในการวิ
เคราะห์
มูลโดยป้เคราะห์
อนข้อมูขลอ้ เบื
งต้นและข้
ในช่ออมูงสีลตรวจวั
ฟ้า ด
โปรแกรม
Excelขอ้ ในการวิ
มูล้ อโดยป้
อนข้ออมูมูลตรวจวั
เบื้องต้นดใส่
และข้
อุณหภูมิอากาศที่เข้าเครื่ อง =……………..oC
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่เข้าเครื่ อง=……………. %RH
พลังไฟฟ้าที่เครื่ องใช้ =
……………. kW
o
อุณหภูมิอากาศที่ออกจากเครื่ อง =……. C

ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ออกจากเครื่ อง = ……………. %RH
ความเร็ วลมเฉลี่ยที่ออกจากเครื่ อง = ……………. FPM
พื้นที่หน้าตัดจุดที่วดั ความเร็ ว = ……………. Ft

2

รำยกำร
สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล
ที่มำของข้ อมูล
1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
EC ฿/kWh 3.00 ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
ChPN kW/TR 1.10 ข้อมูลจากผูผ้ ลิต
1.2 ค่า kW/TR ของระบบปรับอากาศใหม่
1.3 ชัว่ โมงการใช้งานของเครื่ องปรับอากาศ
h
h/y
7,000 จากการใช้งานจริ ง
1.4 แฟคเตอร์ การทางาน
OF
%
75.00
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศ CI
฿ 20,000.00
2. ข้ อมูลตรวจวัด
o
C
TS
2.1 อุณหภูมิอากาศที่ส่งออกจากเครื่ อง
10.00 ตรวจวัดอุณหภูมิ
อากาศที่ส่งออก
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รำยกำร
2.2 ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ

สั ญลักษณ์ หน่ วย
RHS
%

ข้ อมูล
30.00

ที่มำของข้ อมูล
ตรวจวัดความชื้น

26.00

สัมพัทธ์อากาศ
ที่ส่งออก
ตรวจวัดอุณหภูมิ

60.00

อากาศที่เข้าเครื่ อง
ตรวจวัดความชื้น

ที่ส่งออกจากเครื่ อง
2.3 อุณหภูมิอากาศที่กลับเข้าเครื่ อง
2.4 ความชื้นสัมพัทธ์อากาศที่

TR
RHR

o

C

%

กลับเข้าเครื่ อง
2.5 ความเร็ วลมเฉลี่ยที่ส่งออกจากเครื่ อง

VAV

m/s

5.00

2.6 ความกว้างของจุดที่วดั ความเร็ วลม
2.7 ความสู งของจุดที่วดั ความเร็ วลม
2.7 พลังไฟฟ้าที่เครื่ องปรับอากาศใช้
3. กำรวิเครำะห์ ทำงเทคนิค
3.1 เอนทาลปี อากาศที่ส่งออกจากเครื่ อง
3.2 เอนทาลปี อากาศที่กลับเข้าเครื่ อง
3.3 พื้นที่หน้ากากที่วดั ความเร็ วลม
A = W x H x 0.9
3.4 อัตราการไหลของลมที่ดูดหรื อเป่ า
F = VAV x A
3.5 อัตราการทาความเย็น
QO = (4.5 x F x (hR - hS)) / 12,000
3.6 ค่า kW/TR ของเครื่ องปรับอากาศเดิม
ChPO = ELO / QO
3.7 ค่า kW/TR ต่างกัน
ChPD = ChPO - ChPN
3.8 ร้อยละของค่า kW/TR ลดลง
% ChP = (ChPD /ChPO) x 100

W
H
ELO

cm
cm
kW

80.00
10.00
6.50

hS
hR

Btu/lb
Btu/lb

14.50
32.98

A

ft2

0.77

F

CFM

757.87

QO

TR

5.25

ChPO kW/TR

1.24

ChPD kW/TR

0.14

%ChP

11.29
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รำยกำร
3.9 พลังงานไฟฟ้าลดลง
ES = ELO x (%ChP / 100 ) x h x FO
3.10 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
SC = ES x EC
4. กำรวิเครำะห์ กำรลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุ ปผลที่ได้ จำกกำรวิเครำะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สั ญลักษณ์ หน่ วย
ES

ข้ อมูล

ที่มำของข้ อมูล

kWh/y 3,852.71

SC

฿/y

11,558.13

PB

y

1.73

ES
SC
PB

kWh/y 3,852.71
฿/y 11,558.13
y
1.73

มาตรการที่ 2 การทาความสะอาดคอนเดนเซอร์
1. หลักการและเหตุผล
เดิ มโรงงานทาความสะอาดคอนเดนเซอร์ ปีละ 1 ครั้ ง ซึ่ งก่ อนทาความสะอาดความดันสารทาความเย็นใน
คอนเดนเซอร์ ประมาณ ……..barg และหลังทาความสะอาดความดันสารทาความเย็นในคอนเดนเซอร์ ลดลง
เป็ น ……… barg การที่ ค วามดัน สารทาความเย็นสู งขึ้ นเกิ ด จากประสิ ทธิ ภ าพในการแลกเปลี่ ยนความร้ อ น
ระหว่างสารทาความเย็นกับน้ าลดลงเนื่ องจากมีตะกรันเกาะผิวท่อซึ่ งจะส่ งผลให้ค่า kW/TR สู งขึ้นและค่า COP
ลดลง เนื่ องจากสารทาความเย็นสามารถระบายความร้อนได้นอ้ ยลง ความสามารถในการทาความเย็นลดลงและ
พลังไฟฟ้าที่ใช้สูงขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มความถี่ในการทาความสะอาดจากปี ละ 1 ครั้งเป็ นปี ละ 2 ครั้ง

รู ปความดันสารทาความเย็นและพลังไฟฟ้า
ที่ใช้ก่อนทาความสะอาด

รู ปความดันสารทาความเย็นและพลังไฟฟ้า
ที่ใช้หลังทาความสะอาด
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2. สมกำรทีใ่ ช้ ในกำรวิเครำะห์
2. สมการที2.1
่ใช้ ในการวิ
เคราะห์
สมการที
่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
2.1 สมการที่ใช้ ใ2.1.1
นการวิ
เคราะห์ ทางเทคนิค าความเย็นของเครื่ องทาน้ าเย็น (TR)
ความสามารถในการท
2.1.1 ความสามารถในการท
นของเครื่ องท
าเย็น (TR)
TR = 500 xาความเย็
อัตราการไหลของน
x (อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ อง (oF) - อุณหภูมิ
้ าเย็านน้(GPM)
TR = 500นาxเย็อันตออกจากเครื
ราการไหลของน
าเย็น (GPM) x (อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ อง (F) - อุณหภูมิน้ าเย็น
่ อง (oF))้ / 12,000
้
ออกจากเครื่ อง (F)) / 12,000
2.1.2 ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องทาน้ าเย็น (kW/TR)
2.1.2 ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องทาน้ าเย็น (kW/TR)
ChP = พลังไฟฟ้าที่เครื่ องใช้ (kW) / ความสามารถในการทาความเย็น (TR)
ChP
พลังงงานไฟฟ้
ไฟฟ้าที่เครื
(kW)
/ ความสามารถในการท
าความเย็
2.1.3= พลั
าลดลง
ที่ อ่สงใช้
ู ญเสี(kWh/y)
ยจากความถี
่ในการทาความสะอาดเดิ
ม น (TR)
2.1.3 พลังงานไฟฟ้าลดลง (kWh/y)
ES = พลังไฟฟ้าที่เครื่ องเดิมใช้ (kW) x (ร้อยละของค่า kW/TR ที่ลดลง / 100) x ชัว่ โมงการ
ES = พลังไฟฟ้าที่เครื่ องใช้เดิม (kW) x ( ร้อยละของค่า kW/TR ที่ ลดลง / 100) x ชัว่ โมงการใช้งาน
ใช้งาน (h/y) x ตัวประกอบการทางาน
(h/y) x ตัวประกอบการทางาน
2.2 การวิเคราะห์การลงทุน
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB =ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและทาความสะอาดหอผึ่งเย็น (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
PB = ค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาดคอนเดนเซอร์ (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (฿/y)
(฿/y)
3. การวิ3 เคราะห์
ข้อมูลข้อมูล
กำรวิเครำะห์
ใช้โปรแกรม
ในการวิ
ขอ้ เคราะห์
มูลโดยป้
อมูลเบื
ตรวจวั
ในช่ อดงสี ฟ้า
้ องต้
ใช้โExcel
ปรแกรม
Excelเคราะห์
ในการวิ
ขอ้ อมูนข้
ลโดยป้
อนข้
อมูนลและข้
เบื้องต้อนมูลและข้
อมูดลใส่ตรวจวั
พลังไฟฟ้าที่ใช้ก่อนทาความสะอาด =………………kW
พลังไฟฟ้าที่ใช้หลังทาความสะอาด =………………kW
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ อง
o
ก่อนทาความสะอาด =…… F
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ อง
o
หลังทาความสะอาด =…… F
อัตราการไหลของน้ าเย็น
ก่อนทาความสะอาด =……GPM
อัตราการไหลของน้ าเย็น
หลังทาความสะอาด =……GPM

อุณหภูมิน้ าเย็นออกจากเครื่ องก่อนทา
o
ความสะอาด= ……………… F
เครื่องทำนำ้ เย็น
อุณหภูมิน้ าเย็นออกจากเครื่ องหลังทา
o
ความสะอาด = ……………… F
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รำยกำร
1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.3 ชัว่ โมงการใช้งานในช่วงเวลา
การทาความสะอาดใหม่
1.4 ตัวประกอบการทางาน

สั ญลักษณ์ หน่ วย
EC
hN

฿/kWh
h/y

OF

%

ข้ อมูล

ที่มำของข้ อมูล

3.00 ค่าไฟฟ้า
3,500.00
80.00

ภาระการปรับ
อากาศของเครื่ อง
15,000.00 ค่าตรวจวัดและ
ทาความสะอาด

1.5 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด
และทาความสะอาด
2 ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าก่อนทาความสะอาด

CI

฿

Toi

o

F

57.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.2 อุณหภูมิน้ าเย็นออกก่อนทาความสะอาด

TOO

o

F

48.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

2.3 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าหลังทาความสะอาด

TNI

o

F

57.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

o

F

2.4 อุณหภูมิน้ าเย็นออกหลังทาความสะอาด
2.5 อัตราการไหลของน้ าเย็นก่อน
ทาความสะอาด
2.6 อัตราการไหลของน้ าเย็นหลัง
ทาความสะอาด
2.7 พลังไฟฟ้าก่อนทาความสะอาด
2.8 พลังไฟฟ้าหลังทาความสะอาด
3. กำรวิเครำะห์ ทำงเทคนิค
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 ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องทาน้ าเย็น
ก่อนทาความสะอาด
ChPO = ELO / TRO

TNO
FLO

GPM

47.00 ตรวจวัดที่ภาระสู ง
1,200.00 จากการตรวจวัด

FLN

GPM

1,200.00 จากการตรวจวัด

ELO
ELN

kW
kW

400.00
380.00

TRO

TR

450.00

TRN

TR

500.00

ChPO kW/TR
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0.89

จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
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รำยกำร
3.4 ประสิ ทธิภาพเครื่ องทาน้ าเย็น
หลังทาความสะอาด
ChPN = ELN / TRN
3.5 ร้อยละของค่า kW/TR ลดลง
% ChP = (ChPO-ChPN)/ChPO) x 100
3.6 พลังงานไฟฟ้าลดลง
ES = ELO x (%ChP / 100 ) x h x FO
3.7 ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
SC = ES x EC
4. กำรวิเครำะห์ กำรลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลที่ได้ จำกกำรวิเครำะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

สัญลักษณ์ หน่ วย

ข้ อมูล

ChPN kW/TR

0.76

% ChP

14.61

ES

%

kWh/y 163,632.00

SC

฿/y

490,896.00

PB

y

0.03

ES
SC
PB
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kWh/y 163,632.00
฿/y 490,896.00
y
0.03

ที่มำของข้ อมูล
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มาตรการที่ 3 การเพิม่ อุณหภูมนิ า้ เย็นให้ สูงขึน้
1. หลักการและเหตุผล
การปรับตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นให้สูงขึ้นจะส่ งผลให้ความดันสาทาความเย็นด้านต่า (Low Pressure) สู งขึ้น ซึ่ งจะทา
ให้เครื่ องทาความเย็นมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น โดยค่า kW/TR จะลดลงหรื อค่า COP สู งขึ้น โดยทัว่ ไป ถ้าอุณหถูมิ
น้ าเย็นสู งขึ้น 1 oF จะส่ งผลให้ค่า kW/TR ของเครื่ องลดลงประมาณ 2-4 % จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็น
จาก ...........oF เป็ น ......... oF ซึ่ งจะไม่กระทบต่อการใช้งาน

รู ปอุณหภูมทิ ี่ปรับตั้งเดิม
รู ปอุณหภูมทิ ี่ปรับตั้งใหม่
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 ความสามารถในการทาความเย็นของเครื่ องทาน้ าเย็น (TR)
TR = 500 x อัตราการไหลของน้ าเย็น(GPM) x (อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าเครื่ อง (oF) – อุณหภูมิน้ า
เย็นออกจากเครื่ อง (oF) ) / 12,000
2.1.2 ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องทาน้ าเย็น (kW/TR)
ChP = พลังไฟฟ้าที่เครื่ องใช้ (kW) / ความสามารถในการทาความเย็น (TR)
2.1.3 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
Es = (ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องทาน้ าเย็นก่อนเพิ่มอุณหภูมิ (kW/TR) - ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องทา
น้ าเย็นหลังเพิ่มอุณหภูมิ (kW/TR)) x ความสามารถในการทาความเย็นก่อนเพิ่มอุณหภูมิ
(TR) x ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี (h/y) x ตัวประกอบการทางาน
2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนในการตรวจวัด (฿) / ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่ องสี ฟ้า
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ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัด
พลังไฟฟ้าที่ใช้ก่อนเพิ่มอุณหภูมิ …………..
=
kW
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้า
๐
ก่อนเพิ่มอุณหภูมิ =………. F
อุณหภูมิน้ าเย็นออก
๐
ก่อนเพิ่มอุณหภูมิ =………. F

พลังไฟฟ้าที่ใช้หลังเพิม่ อุณหภูมิ =………….. kW
อุณหภูมิน้ าเย็นออกก่อนเพิม่
๐
อุณหภูมิน้ าเย็น ……….F
เครื่ องทาน้ าเย็น
อุณหภูมิน้ าเย็นออกหลังเพิ่ม
๐
อุณหภูมิน้ าเย็น ……….F

อัตราการไหลของน้ าเย็น =……….GPM

รำยกำร
1. ข้ อมูลเบื้องต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 ตัวประกอบการทางาน
1.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดข้อมูล
2. ข้ อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าก่อนเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็น

สั ญลักษณ์ หน่ วย ข้ อมูล
EC
h
OF
CI
Toi

2.2 อุณหภูมิน้ าเย็นออกก่อนเพิม่ อุณหภูมิน้ าเย็น

TOO

2.3 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าหลังเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็น

TNI
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แหล่ งที่มำของข้ อมูล

฿/kWh 3 ใบแจ้งหนี้คา่ ไฟฟ้า
h/y 3,500 จากการใช้งานจริ ง
80 ภาระการปรับอากาศ
เปลื่ยนแปลงเท่าใด
฿ 25,000 ค่าจ้างตรวจวัดต่างๆ
๐

F

58

การตรวจวัดที่ภาระสู ง

๐

F

48

การตรวจวัดที่ภาระสู ง

๐

F

60

การตรวจวัดที่ภาระสู ง

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

รำยกำร
สัญลักษณ์
2.4 อุณหภูมิน้ าเย็นออกหลังเพิ่มอูณหภูมิน้ าเย็น TNO
FLO
2.5 อัตราการไหลของน้ าเย็น
ELO
2.6 พลังไฟฟ้าก่อนเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็น
ELN
2.7 พลังไฟฟ้าหลังเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็น
3. กำรวิเครำะห์ ทำงเทคนิค
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 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี
ES = (ChPO - ChPN) x TRO x h x OF
ES
3.6 ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
SC = E S x E C
SC
4. กำรวิเครำะห์ กำรลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
PB
5. สรุปผลทีไ่ ด้จำกกำรวิเครำะห์
ES
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
SC
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน
PB
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หน่ วย
๐
F
GPM
kW
kW

ข้อมูล
50
1,200
400
391

TR

500.00

TR

500.00

kW/TR

0.80

kW/TR

0.78

kWh/y 28,000
฿/y

84,000

y

0.30

kWh/y 28,000
฿/y 84,000
y
0.30

แหล่ งทีม่ ำของข้อมูล
การตรวจวัดที่ภาระสู ง
จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
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มาตรการที่ 4 การลดอุณหภูมนิ า้ ระบายความร้ อนก่ อนเข้ าคอนเดนเซอร์
1. หลักการและเหตุผล
การที่ อุณ หภู มิน้ าระบายความร้ อนที่ เข้าคอนเดนเซอร์ มีอุณ หภู มิสูงขึ้ น จะทาให้ความดันสารทาความเย็นใน
คอนเดนเซอร์ สู งขึ้ น ส่ งผลให้ค วามสามารถในการทาความเย็นลดลงและพลังไฟฟ้ าที่ เครื่ องอัด ใช้มากขึ้ น
เครื่ องปรับอากาศจะมีค่า kW/TR สู งขึ้น หรื อค่า COP ลดลง โดยทัว่ ไปถ้าอุณหภูมิน้ าระบายความร้อนลดลง 1
o
F จะส่ งผลให้ค่ า kW/TR ลดลงประมาณ 1-3 % จึ งมี แนวคิ ด ที่ จะลดอุ ณ หภู มิน้ าระบายความร้ อนก่ อนเข้า
คอนเดนเซอร์ ลง โดยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพหอผึ่งเย็นและเดิ นหอผึ่งเย็นเพิ่มขึ้ นจานวน .......... ชุด จะส่ งผลให้
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนลดลงจาก .............oF เป็ น ..............oF

รู ปอุณหภูมิน้ าระบายความร้อนที่เข้าคอนเดนเซอร์
รู ปอุณหภูมิน้ าระบายความร้อนที่เข้าคอนเดนเซอร์
และพลังไฟฟ้าของเครื่ องทาน้ าเย็นก่อนปรับปรุ ง
และพลังไฟฟ้าของเครื่ องทาน้ าเย็นหลังปรับปรุ ง
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
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 ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องทาน้ าเย็น (kW/TR)
ChP = พลังไฟฟ้าที่เครื่ องใช้ (kW) / ความสามารถในการทาความเย็น (TR)
2.1.3 พลังงานไฟฟ้าของระบบหอผึ่งเย็นที่เพิ่มขึ้น
ECT = (พลังไฟฟ้าของระบบหอผึ่งเย็นหลังจากเดินเพิ่มขึ้น (kW) - พลังไฟฟ้าของระบบหอผึ่ง
เย็นก่อนเดินเพิ่ม (kW)) x ชัว่ โมงการใช้งาน (h/y)
2.1.4 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
Es = ((ค่า kW/TR ของเครื่ องทาน้ าเย็นเดิม - ค่า kW/TR ของเครื่ องทาน้ าเย็นใหม่) x
ความสามารถในการทาความเย็นเดิม(TR) x ชัว่ โมงการใช้งาน (h/y) x ตัวประกอบการใช้
งาน) - พลังงานไฟฟ้าของระบบหอผึ่งเย็นที่เพิ่มขึ้น (kWh/y)
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2.2 การวิเคราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB =ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดและทาความสะอาดหอผึ่งเย็น(฿)/ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง(฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรมใช้Excel
ในการวิ
เคราะห์
ขอ้ มูเคราะห์
ลโดยป้ขออ้ นข้
มูลเบือ้ นข้
งต้นอมูและข้
มูลนตรวจวั
นช่ องสีดฟ้า
โปรแกรม
Excel
ในการวิ
มูลอโดยป้
ลเบื้อองต้
และข้อดมูใส่ลใตรวจวั
พลังไฟฟ้าก่อนเดินเพิ่ม …
= …. kW
หอผึ่งเย็น

พลังไฟฟ้าหลังเดินเพิ่ม =……. kW
๐
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนก่อนปรับปรุ ง =………. F
๐

อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนหลังปรับปรุ ง =………. F
เครื่ องทำนำ้ 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
พลังไฟฟ้าที่ใช้เดิม = ……………kW
อัตราการไหลของน้ าเย็น =
พลังไฟฟ้าที่ใช้หลังลดอุณหภูมิ
……….GPM
น้ าระบายความร้อน = ……………kW
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รำยกำร

สัญลักษณ์ หน่ วย

ข้อมูล

ทีม่ ำของข้อมูล

1. ข้อมูลเบื้องต้ น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย
1.2 ชัว่ โมงการใช้งานต่อปี
1.3 ตัวประกอบการทางาน

EC
h
OF

1.4 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดข้อมูล

CI

2. ข้อมูลตรวจวัด
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
2.4 อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าหลังทาความสะอาด

TNO

๐

F

86.00

ตรวจวัดที่ภาระสู ง

และเดินCT เพิ่ม
2.5 อัตราการไหลของน้ าเย็น
2.6 พลังไฟฟ้าของ Chiller เดิม
2.7 พลังไฟฟ้าของ Chiller หลังอุณหภูมิน้ าระบาย
ความร้อนลด
2.8 พลังไฟฟ้าของ Cooling Tower ก่อนเดินเพิ่ม
2.9 พลังไฟฟ้าของ Cooling Tower หลังเดินเพิ่ม
3. กำรวิเครำะห์ ทำงเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทาความเย็นเดิม
TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000
3.2 ความสามารถในการทาความเย็นหลัง
ทาความสะอาดและระดับ CT เพิ่ม
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000
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฿/kWh 3.00 ค่าไฟฟ้า
h/y 3,500.00 การใช้งานจริ ง
%
80.00 ภาระการปรับ
อากาศ
฿ 25,000.00 ค่าตรวจวัดและ
ทาความสะอาด

FLO
ELO
ELN

GPM 1,600.00 จากการตรวจวัด
kW 395.00 จากการตรวจวัด
kW 385.00 จากการตรวจวัด

ECTO
ECTN

kW
kW

12.00
13.50

TRO

TR

666.67

TRN

TR

733.33

จากการตรวจวัด
จากการตรวจวัด
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3.3 ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องทาน้ าเย็นก่อนปรับปรุ ง
ChPO = ELO / TRO
3.4 ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องทาน้ าเย็นหลัง
ทาความสะอาดและระดับ CT เพิ่ม
ChPN = ELN / TRN
3.5 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี
ES = (ChPO - ChPN) x TRO x h x OF
3.6 ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
SC = E S x E C
4. กำรวิเครำะห์ กำรลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = CI / SC
5. สรุปผลทีไ่ ด้จำกกำรวิเครำะห์
5.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
5.2 ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
5.3 ระยะเวลาคืนทุน

ChPO kW/TR

0.59

ChPN kW/TR

0.53

ES

kWh/y 112,000.56

SC

฿/y 336,001.68

PB
ES
SC
PB
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y

0.07

kWh/y 112,000.56
฿/y 336,001.68
y
0.07

ตอนที่ 3 บทที่ 5 การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับระบบปรับอากาศ

5.11 กรณีศึกษา
กรณี ศึกษาถือเป็ นต้นแบบของมาตรการอนุ รักษ์พลังงานที่ ประสบผลสาเร็ จในการอนุ รักษ์พลังงานที่ โรงงาน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป
กรณีศึกษาที่ 1: การปรั บเพิ่มอุณหภูมิน้าเย็นจาก 7๐C เป็ น 10๐C (เพิ่มความดันและอุณหภูมิสารทาความเย็นใน
เครื่ องระเหย) และลดการเดินเครื่ องทาน้าเย็นและเครื่ องสู บน้าเย็นลงอย่ างละ 1 ชุ ด ในช่ วง 8:00-12:00 น. (การ
ใช้ พลังงานอย่ างเหมาะสม)
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการติดตั้งระบบทาน้ าเย็นสาหรับการปรับอากาศ ประกอบด้วยเครื่ องทาน้ าเย็นแบบระบายความ
ร้อนด้วยอากาศ (Air cooled water chiller) ขนาดพิกดั 55 kW จานวน 2 ชุด และปั๊ มน้ าเย็น (Chilled water pump)
ขนาด 7.5 kW จานวน 2 ชุด เดินใช้งาน 8-9 ชัว่ โมง/วัน 312 วัน/ปี ตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นที่ 7๐C
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากการตรวจวัดพบว่าในช่ วงเวลา 8:00 - 12:00 น. ภาระการทาความเย็นของระบบต่า แต่มีการเดิ นเครื่ องทาน้ า
เย็นทั้งหมดตลอดเวลา ส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเป็ นจานวนมาก
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
หยุดเดินเครื่ องทาน้ าเย็นและปั๊ มน้ าเย็นลงอย่างละ 1 ชุด ในช่วง 8:00 - 12:00 น. และปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นจาก
7๐C เป็ น 10๐C โดยทาการตรวจวัดกาลังไฟฟ้ าที่เครื่ องทาน้ าเย็นและปั๊มน้ าเย็นใช้ และทาการทดสอบว่าระบบทา
น้ าเย็นยังสามารถทางานได้หรื อไม่
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
ทาการตรวจวัดกาลังไฟฟ้าที่ใช้พบว่าเครื่ องทาน้ าเย็นใช้กาลังไฟฟ้ารวม 87.80 kW และปั๊มน้ าเย็นใช้กาลังไฟฟ้า
รวม 11.87 kW คิดเป็ นกาลังไฟฟ้าที่ใช้รวม 99.67 kW
พิกดั พลังไฟฟ้ า พลังไฟฟ้ าที่ใช้
(kW)
(kW)
เครื่ องทาน้ าเย็น 1
55
44.20
เครื่ องทาน้ าเย็น 2
55
43.60
รวม
110
87.80
รายละเอียด
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พิกดั พลังไฟฟ้ า พลังไฟฟ้ าที่ใช้
(kW)
(kW)
ปั๊มน้ าเย็น 1
7.5
5.90
ปั๊มน้ าเย็น 2
7.5
5.97
รวม
15.0
11.87
รายละเอียด
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รู ปที่ 5.11-1 เครื่ องทาน้ าเย็นสาหรับปรับอากาศและการตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้า
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
หยุดเดินเครื่ องทาน้ าเย็นจานวน 1 ชุด และปั๊มน้ าเย็นจานวน 1 ชุด รวมทั้งปรับตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นให้สูงขึ้นจาก
7 ๐C เป็ น 10๐C ในเวลา 08.00 - 12.00 น. หรื อ 4 ชัว่ โมง/วัน คิดเป็ น 1,248 ชัว่ โมง/ปี ส่ งผลให้ใช้กาลังไฟฟ้ารวม
ลดลงจาก 99.67 kW เป็ น 70.37 kW โดยไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้งาน
พิกดั พลังไฟฟ้า พลังไฟฟ้า ที่ใช้ รายละเอียด
(kW)
(kW)
เครื่ องทาน้ าเย็น 1
55
64.4
ปั๊มน้ าเย็น 1
เครื่ องทาน้ าเย็น 2
55
0.0
ปั๊มน้ าเย็น 2
รวม
110
64.4
รวม
รายละเอียด

พิกดั พลังไฟฟ้า
(kW)
7.5
7.5
15.0

รู ปที่ 5.11-2 แสดงการเดิน เครื่ องทาน้ าเย็นและ ปั๊ มน้ าเย็นอย่างละชุด

5-61

พลังไฟฟ้า ที่ใช้
(kW)
9.97
0.0
9.97

ตอนที่ 3 บทที่ 5 การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับระบบปรับอากาศ

รู ปที่ 5.11-3 ภาพการตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นให้สูงขึ้น
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จานวนวันทางาน
พลังไฟฟ้าที่ใช้เดิม
พลังไฟฟ้าที่ใช้ใหม่
พลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้
ชัว่ โมงใช้งานที่สามารถหยุดได้ On Peak
ชัว่ โมงใช้งานที่สามารถหยุดได้ Off Peak
ค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง On Peak
ค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง Off Peak
ค่าปรับปรุ งต้นทุนการผลิต Ft
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ช่วง On peak

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ช่วง Off peak =
=
พลังงานไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้
=
=
คิดเป็ นเงินที่สามารถประหยัดได้ On peak =
=
คิดเป็ นเงินที่สามารถประหยัดได้ Off peak =
=
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประหยัดได้
=
=
รวมเงินที่สามารถประหยัดได้
=
=
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312
วัน/ปี
99.67
kW (87.80+11.87=99.67)
70.37
kW (64.4+9.97=70.73)
29.30
kW (99.67-70.37=29.30)
1,000.00
ชม/ปี
248.00
ชม/ปี
2.695
บาท/kWh
1.1914
บาท/kWh
0.4683
บาท/kWh
29.30 x 1,000
29,300.00
kWh/ปี
29.30 x 248
7,266.40
kWh/ปี
29,300 + 7,266.40
36,566.40
kWh/ปี
29,300.00 x (2.695+0.4683)
92,684.69
บาท/ปี
7,266.40 x (1.1914+0.4683)
12,060.04
บาท/ปี
(92,684.69+12,060.04) x 0.07
7,332.13
บาท/ปี
92,684.69+12,060.04+7,332.13
112,076.86
บาท/ปี
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7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า

=
=

ดาเนินการเอง บาท
112,076.86
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 2: การลดเวลาการเปิ ดใช้ งานเครื่ องปรับอากาศ
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
บริ เวณสานักงานของสถานประกอบการมี การติ ดตั้งเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน ขนาด 12,000-48,000 Btu/h
จานวน 29 เครื่ อง เปิ ดใช้งานตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. โดยมีตวั ประกอบการใช้งานประมาณ 80 %หลังจากเริ่ ม
โครงการอนุ รักษ์พลังงานได้มีการกาหนดให้ปิดเครื่ องปรับอากาศในช่ วงเวลาพักเที่ ยงระหว่าง 12.00-13.00 และ
ปรับลดเวลาปิ ดเครื่ องให้เร็ วขึ้นอีก 1 ชัว่ โมง รวมเวลาการปิ ด 2 ชัว่ โมง โรงงานมีเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน
จานวน 29 เครื่ อง
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การเปิ ดใช้งานเครื่ องปรับอากาศในช่วงเวลาที่ ไม่จาเป็ นส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงาน เนื่ องจากภาระความร้อนจาก
ภายนอกเข้าสู่ ห้องปรับอากาศตลอดเวลา และก่อนเลิกงานยังมี ความเย็นหลงเหลืออยู่ภายในห้องในช่ วงเวลาพัก
กลางวันและก่อนเลิกงานเครื่ องปรับอากาศมีการเปิ ดใช้งานมากเกินความจาเป็ น จึงลดเวลาการเปิ ดใช้งานลงวันละ
2 ชัว่ โมง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ออกระเบี ยบให้ปิดเครื่ องปรับอากาศในช่ วงเวลา 12.00-13.00น.และก่อนเลิกงานประมาณ 1 ชัว่ โมง และไม่เปิ ด
ประตูหน้าต่าง โดยตรวจวัดกาลังไฟฟ้าที่เครื่ องปรับอากาศใช้ เพื่อนาไปวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
สถานประกอบการเปิ ดใช้งานเครื่ องปรับอากาศตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. โดยไม่มีการปิ ด ซึ่ งใช้กาลังไฟฟ้ ารวม 55.57
kW

รู ปที่ 5.11-4 เครื่ องปรับอากาศที่ใช้ในสานักงาน
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ตารางที่ 5.11-1 ผลการตรวจวัดกาลังไฟฟ้าที่เครื่ องปรับอากาศใช้
ขนาด (Btu/h)
10640
12000
12000
12000
12000
12000
12500
13000
13000
13000
13000
18000
18000
18000

kW
1
1.5
0.95
0.93
1.21
2.3
1.01
1.26
1.05
1.46
3.99
2.11
1.94
1.21

ขนาด (Btu/h)
18000
20000
22000
22000
22000
22000
30000
30000
30000
30000
36000
36000
36000
36000
48000
พลังไฟฟ้ ารวม

kW
1.75
1.3
1.24
0.94
2.33
1.58
2.06
1.61
2.36
4.34
2.66
3.15
2.3
3.66
2.37
55.57

5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ปิ ดเครื่ องปรับอากาศในเวลา 12.00-13.00 น. และเวลา 16.30 น. คิ ดเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง/วัน 297 วัน/ปี สามารถลด
พลังงานไฟฟ้าได้ 26,468.64 kWh/ปี
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ของเครื่ องปรับอากาศ = (พลังไฟฟ้ารวมของเครื่ อง) x (ชัว่ โมงทางานต่อปี ) x
(เปอร์เซ็นต์การทางานของเครื่ อง)
ชัว่ โมงการหยุดทางานของเครื่ อง
= 297 x 2.0
= 594
ชัว่ โมง/ปี
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
= 55.7 x 594 x 0.8
= 26,468.64
kWh/ปี
ผลประหยัดต่อปี
= 26,468.64 x 2.5
= 66,171.60
บาท/ปี
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
= ดาเนินการเอง
บาท
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า
= 112,076.86
บาท/ปี
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กรณีศึกษาที่ 3: การปรับปรุ งการทางานของเครื่ องทานา้ เย็นของระบบปรับอากาศ
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการติดตั้งเครื่ องทาน้ าเย็นระบายความร้อนด้วยน้ าจานวน 2 ชุด เครื่ องสู บน้ าเย็น 2 ชุด เครื่ องสู บ
น้ าระบายความร้อน 2 ชุ ด เครื่ องทาน้ าเย็น 2 ชุ ด หอระบายความร้อน 2 ชุ ด และเครื่ องส่ งลม 6 ชุ ด โดยใช้งาน
ทั้งหมด
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การเปิ ดใช้งานเครื่ องทาน้ าเย็นและอุปกรณ์ประกอบต่างๆมากเกินความจาเป็ นในบางช่วงเวลาส่ งผลให้เกิดการ
สิ้ นเปลืองพลังงาน และการปรับตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นที่ต่าเกินไปส่ งผลให้สมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็นลดลง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
หยุดเดินเครื่ องทาน้ าเย็นและอุปกรณ์ประกอบในช่วงเวลาที่ภาระความร้อนต่า เวลา 17.00-07.00 น. และทาการ
ปรั บ ตั้งอุ ณ หภู มิ น้ าเย็น ให้ สู งขึ้ น จาก 44F เป็ น 46F โดยการบัน ทึ ก การใช้พ ลังงานไฟฟ้ าก่ อ นและหลัง
ดาเนินงาน เพื่อนาไปวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
บันทึ กการใช้พลังงานไฟฟ้ าของระบบปรับอากาศทั้งหมด โดยใช้ขอ้ มูลจากเครื่ องมือวัดของสถานประกอบการที่ มี
การติดตั้ง จากการบันทึกข้อมูล 15 วัน พบว่าระบบปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้ าประมาณ 121,080 kWh ในขณะที่ไม่
มีการแก้ไขปรับปรุ ง

รู ปที่ 5.11-5 การทางานของระบบปรับอากาศก่อนปรับปรุ ง
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
หยุดเดินเครื่ องทาน้ าเย็น ปั๊ มน้ าเย็น ปั๊ มน้ าระบายความร้อนและหอระบายความร้อน จานวน 1 ชุด และเครื่ องส่ ง
ลมเย็น จานวน 2 ชุ ด รวมทั้งปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นจาก 44F เป็ น 46F ในช่ วงเวลา 17:00 น. จนถึง 7:00 น.
ส่ งผลให้การใช้พลังงานไฟฟ้ าในเวลา 15 วัน ลดลงจาก 121,080 kWh เป็ น 106,680 kWh คิ ดเป็ นพลังงานไฟฟ้ า
ที่ลดลงประมาณ 14,400 kWh หรื อเดือนละ 28,800 kWh
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รู ปที่ 5.11-6 แสดงระบบการทางานของระบบปรับอากาศหลังปรับปรุ ง
ก่อนทำกำรปรับปรุง
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รู ปที่ 5.11-7 การใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศหลังปรับปรุ ง 15 วัน
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
= พลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้ x จานวนเดือนใช้งานในหนึ่งปี
= 28,800 x 12
= 345,600
kWh / ปี
คิดเป็ นค่าไฟฟ้า (หน่วยละ 3 บาท) = 345,600 x 3
= 1,036,800
บาท/ปี
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
= ดาเนินการเอง
บาท
ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า
= 112,076.86
บาท/ปี

5-66

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

กรณีศึกษาที่ 4: การปรับเพิม่ อุณหภูมปิ รับอากาศจาก 22oC เป็ น 24oC ทั้งโรงงาน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
พื้นที่การผลิตส่ วนใหญ่มีการตั้งอุณหภูมิปรับอากาศอยูท่ ี่ 20-22oC โดยสถานประกอบการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
ขนาดรวม 1,081.6 kW (เทียบเท่ากับ 307.5 ton หรื อ 3,690,418 Btu/h) เปิ ดใช้งาน 24 ชัว่ โมง/วัน 360 วัน/ปี โดยมี
การปรับตั้งอุณหภูมิการปรับอากาศที่ 22oC ซึ่ งต่าเกินไป
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การปรับตั้งอุณหภูมิในพื้นที่ปรับอากาศที่ต่าเกินไปจะส่ งผลให้ภาระการปรับอากาศสู งขึ้นและไม่อยูใ่ นสภาวะสุ ข
สบายของคน
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ทาการปรับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นจาก 22 oC เป็ น 24 oC โดยบันทึกการใช้พลังงานที่เครื่ องปรับอากาศใช้เพื่อนาไป
วิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน

4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
อุณหภูมิในพื้นที่ปรับอากาศประมาณ 22 oC เครื่ องปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3,592 kWh/วัน

รู ปที่ 5.11-8 อุณหภูมิที่ปรับตั้งก่อนปรับปรุ ง
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ปรับตั้งอุณหภูมใิ นพื้นที่ให้ สูงขึน้ เป็ น 24 oC เครื่ องปรับอากาศมีการใช้ พลังงานไฟฟ้ าเฉลีย่ 3,077 kWh/วัน
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังงานไฟฟ้าที่เครื่ องปรับอากาศใช้ขณะปรับตั้งที่ 22 oC
Pe1
=
3,592
kWh/วัน
พลังงานไฟฟ้าที่เครื่ องปรับอากาศใช้ขณะปรับตั้งที่ 24 oC
Pe2
=
3,077
kWh/วัน
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (S)
=
Pe1-Pe2
=
515
kWh/วัน
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (CE)
=
2.43
บาท/kWh
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จานวนวันทางาน (D)
เปอร์เซ็นต์การใช้งานเฉลี่ย (%)
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (Esave)
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ (Msave)
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหยัดที่ได้

=
=
=
=
=
=
=
=

360
วัน/ปี
80
%
((Pe2/Pe1) x S x D x %)/1,000
718,097
kWh/ปี
CE x Esave
1,744,976
บาท/ปี
1,744,976

บาท
บาทต่อปี

กรณีศึกษาที่ 5: การใช้ เครื่ องปรับอากาศประสิ ทธิภาพสู ง
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการมี การใช้เครื่ องปรั บอากาศแบบ แยกส่ วน (Split type) ในส่ วนของอาคารสานักงานและใน
บางส่ วนของพื้ นที่ ผลิ ต โดยเครื่ องปรั บอากาศที่ มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี จานวน 24 ชุ ด ขนาดพิ กดั รวม
725,008 Btu/h ใช้งาน 10-24 ชัว่ โมง/วัน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนจะมีอายุการใช้งานประมาณ 8-10 ปี ในกรณี ที่ไม่เปลี่ยนใหม่จะส่ งผลให้ค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานและค่าซ่อมบารุ งสู งขึ้น
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
เปลี่ยนเครื่ องปรับอากาศใหม่เป็ นเครื่ องปรับอากาศประสิ ทธิ ภาพสู ง(เบอร์ 5) จานวน 24 ชุด โดยทาการตรวจวัด
ความสามารถในการทาความเย็น กาลังไฟฟ้ าที่ ใช้ เพื่อวิเคราะห์หาค่า kW/TR เที ยบกับเครื่ องใหม่ ในการหาผล
การประหยัดพลังงาน
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
เครื่ องปรับอากาศเดิมที่จะเปลี่ยนใหม่จานวน 24 ชุด มีพิกดั การทาความเย็นรวม 725,008 Btu/h จากการตรวจวัด
พบว่ามีความสามารถในการทาความเย็น 395,916 Btu/h และใช้กาลังไฟฟ้ารวม 62.59 kW มีค่า kW/TR ประมาณ
1.90 kW/TR หรื อเท่ากับ 2.14 kW/TR เมื่อใส่ แฟคเตอร์ปรับแก้สภาวะอากาศ ซึ่ งสู งกว่าเครื่ องใหม่มาก

รู ปที่ 5.11-9 เครื่ องปรับอากาศชุดเดิม ก่อนการปรับปรุ ง
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5. สภาพหลังปรับปรุ ง
เครื่ องปรับอากาศที่เปลี่ยนใหม่จานวน 24 ชุด มีพิกดั การทาความเย็นรวม 725,008 Btu/h จากการตรวจวัดพบว่ามี
ความสามารถในการทาความเย็น 638,634 Btu/h และใช้กาลังไฟฟ้ารวม 66.78 kW มีค่า kW/TR ประมาณ 1.25
kW/TR หรื อเท่ากับ 1.32 kW/TR เมื่อใช้แฟคเตอร์ปรับแก้สภาวะอากาศ ซึ่ งต่ากว่าเครื่ องเดิมมาก

รู ปที่ 5.11-10 เครื่ องปรับอากาศชุดใหม่ หลังการปรับปรุ ง
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องปรับอากาศเดิมทั้งหมดที่ตรวจวัดเฉลี่ย
= 1.90 kW/TR
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องปรับอากาศเดิมทั้งหมดที่สภาวะมาตรฐานเฉลี่ย = 2.14 kW/TR
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องปรับอากาศใหม่ท้งั หมดที่ตรวจวัดเฉลี่ย
= 1.25 kW/TR
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องปรับอากาศใหม่ท้งั หมด ที่สภาวะมาตรฐานเฉลี่ย = 1.32 kW/TR
ปริ มาณการทาความเย็นของเครื่ องทาปรับอากาศเดิมทั้งหมดต่อปี (Base Case)
= 1,724,025,163
BTU/year
= 143,668.76
TR/year
ผลประหยัดต่อปี
= ผลต่างประสิ ทธิ ภาพ x ปริ มาณการใช้ต่อปี
= (2.14 – 1.32) x 143,668.76
= 117,808.38
kWh/ปี
มูลค่าผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริ งต่อปี = ปริ มาณพลังงานที่ประหยัดได้ x ราคาค่าไฟฟ้า
= 117,808.38 x 2.49
= 293,342.87
บาท/ปี

7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลประหยัดที่ได้
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=

1,072,150
บาท
293,342.87
บาทต่อปี
1,072,150/ 293,342.87
3.65
ปี
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กรณีศึกษาที่ 6 : การปรับสมดุลอัตราการไหลนา้ ระบายความร้ อนเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพเครื่ องทานา้ เย็น
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานติดตั้งเครื่ องทาน้ าเย็นสาหรับใช้ในกระบวนการผลิตและปรับอากาศภายในพื้นที่ต่างๆ มีขนาด 1,100 ตัน
ความเย็น พิกดั กาลังไฟฟ้ า 693 kW จานวน 3 ชุด และขนาด 550 ตันความเย็น พิกดั กาลังไฟฟ้ า 350 kW จานวน
1 ชุด เปิ ดใช้งานเครื่ องขนาด 1,100 ตันความเย็น ครั้งละ 2 ชุด ทางานร่ วมกับหอระบายความร้อนขนาด 750 ตัน
ความร้อน จานวนทั้งสิ้ น 8 ชุ ด (โดยใช้ร่วมกับระบบอัดอากาศแบบระบายความร้อนด้วยน้ า) เปิ ดใช้งาน 8 ชุ ด
ระบบทางาน 24 ชัว่ โมงต่อวัน 350 วันต่อปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การทางานของเครื่ องทาน้ าเย็นพร้อมกันทั้ง 2 ชุ ด เพื่อรองรับภาระการปรับอากาศของหน่ วยงานรวมประมาณ
1,500 ตันความเย็น คิดเป็ นความร้อนที่ตอ้ งระบายทิ้งประมาณ 2,000 ตันระบายความร้อน (1.3 เท่าของภาระการ
ปรับอากาศ) เครื่ องทาน้ าเย็นเปิ ดใช้งานขนาด 1,100 ตันความเย็น ต้องการอัตราการไหลน้ าระบายความร้อน
3,300 แกลลอนต่อนาที (GPMUS) จากการตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพเครื่ องทาน้ าเย็นทั้ง 2 ชุด พบว่า อัตราการไหลน้ า
ระบายความร้ อนเครื่ องทาน้ าเย็นหมายเลข CH-04 มี ค่าเฉลี่ ย 2,600 – 2,700 GPM ในขณะที่ CH-02 มี ค่าเฉลี่ ย
3,000 – 3,100 GPM (น้ าเย็นของทั้งสองชุ ดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2,640 GPM) ผลการตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพ
เครื่ องทาน้ าเย็นทั้ง 2 ชุด มีค่าแตกต่างกันโดย CH-04 มีค่า kW/TR สู งกว่า CH-02 ถึงร้อยละ 10.4 ดังรายละเอียด
การตรวจวัดในตารางด้านล่าง ส่ งผลให้การใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบสู งขึ้น
ผลการตรวจวัดเครื่ องทาน้าเย็น (ก่ อนปรั บปรุง)
sea gate UT2 : CH2
Operation Status : CH2+CH4 , CHW2+CHW4 , CDW1+CDW4@50%valve
o
CDW Temp (oF)
time
CHW Flow CDW Flow CHW Temp ( F)
(GPMus)
(GPMus)
Enter
Leaving
Inter
Outlet
11:30:00
2700
2300
48.5
41.8
90.8
101.6
11:45:00
2700
2300
49.0
42.2
90.9
101.7
12:00:00
2700
2300
48.4
41.7
91.0
101.9
13:00:00
2700
2300
48.7
42.0
91.5
102.5
13:15:00
2700
2300
48.5
41.9
91.3
102.1
13:30:00
2700
2300
48.8
42.0
91.0
101.9
AVG
2700
2300
48.7
41.9
91.1
102.0

Power
(kW)
625
644
639
648
635
645
639

Cooling Cap
SEC
Reject Cap
SEC
(TR)
(kW/TR)
(TRr)
(kW/TRr)
754
0.829
1035
0.604
765
0.842
1035
0.622
754
0.847
1045
0.611
754
0.859
1054
0.615
743
0.855
1035
0.614
765
0.843
1045
0.617
756
0.846
1041
0.614

Power
(kW)
662
687
658
682
660
675
671

Cooling Cap
SEC
Reject Cap
SEC
(TR)
(kW/TR)
(TRr)
(kW/TRr)
758
0.873
1033
0.641
782
0.879
1033
0.665
770
0.855
1041
0.632
770
0.886
1041
0.655
758
0.871
1024
0.645
747
0.904
1041
0.648
764
0.878
1035
0.648

sea gate UT2 : CH4
Operation Status : CH2+CH4 , CHW2+CHW4 , CDW1+CDW4@50%valve
o
CDW Temp (oF)
time
CHW Flow CDW Flow CHW Temp ( F)
(GPMus)
(GPMus)
Enter
Leaving
Inter
Outlet
11:30:00
2800
2100
48.5
42.0
90.3
102.1
11:45:00
2800
2100
48.7
42.0
90.5
102.3
12:00:00
2800
2100
48.6
42.0
90.4
102.3
13:00:00
2800
2100
48.8
42.2
90.9
102.8
13:15:00
2800
2100
48.5
42.0
90.5
102.2
13:30:00
2800
2100
48.6
42.2
90.2
102.1
AVG
2800
2100
48.6
42.1
90.5
102.3

Chiller Unit Cap. And Reject
sum Cooling Cap
SEC
(TR)
(kW/TR)
1512
0.851
1547
0.86
1524
0.851
1524
0.873
1501
0.863
1512
0.873
1520
0.862

sum Reject Cap
SEC
(TRr)
(kW/TRr)
2068
0.622
2068
0.644
2086
0.622
2095
0.635
2059
0.629
2086
0.633
2076
0.631
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3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเครื่ องทาน้ าเย็นให้สูงขึ้ นได้โดยการปรับเพิ่มอัตราการไหลน้ าระบายความร้อนของ
CH-04 ให้เพิ่มสู งขึ้นตามค่ามาตรฐาน (เท่ากับ CH-02) ทาให้เครื่ องมีค่า kW/TR ลดต่าลง จะช่วยให้สามารถลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ โดยไม่ตอ้ งลงทุนใดๆ
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
ปรับเพิ่มอัตราการไหลน้ าระบายความร้อนของ CH-04 ให้มีค่าเท่ากับ CH-02 ส่ งผลให้ค่า kW/TR เครื่ อง CH-04
ลดลง ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของระบบสู งขึ้นและช่วยลดพลังงานไฟฟ้าลงได้

รู ปที่ 5.11-12 ปรับวาล์วน้ าระบายความร้อนที่ header บริ เวณหอระบายความร้อน
ผลการตรวจวัดเครื่ องทาน้าเย็น (หลังปรั บปรุง)
sea gate UT2 : CH2
Operation Status : CH2+CH4 , CHW2+CHW4 , CDW1+CDW4@100%valve
o
CDW Temp (oF)
time
CHW Flow CDW Flow CHW Temp ( F)
(GPMus)
(GPMus)
Enter
Leaving
Inter
Outlet
13:40:00
2700
2600
48.2
41.7
90.4
99.7
13:45:00
2700
2600
48.1
41.8
89.5
98.3
13:55:00
2700
2650
48.5
42.0
89.0
98.0
14:10:00
2700
2700
48.4
42.0
89.5
98.5
14:30:00
2700
2700
48.3
41.9
89.5
98.5
AVG
2700
2650
48.3
41.9
89.6
98.6

Power
(kW)
600
573
578
579
586
583

Cooling Cap
SEC
Reject Cap
SEC
(TR)
(kW/TR)
(TRr)
(kW/TRr)
731
0.821
1008
0.595
709
0.808
953
0.601
731
0.791
994
0.581
720
0.804
1013
0.572
720
0.814
1013
0.578
722
0.808
996
0.586

Power
(kW)
620
597
604
612
627
612

Cooling Cap
SEC
Reject Cap
SEC
(TR)
(kW/TR)
(TRr)
(kW/TRr)
735
0.844
980
0.633
723
0.826
960
0.622
747
0.809
1000
0.604
735
0.833
1000
0.612
758
0.827
1021
0.614
740
0.827
992
0.617

sea gate UT2 : CH4
Operation Status : CH2+CH4 , CHW2+CHW4 , CDW1+CDW4@100%valve
o
CDW Temp (oF)
time
CHW Flow CDW Flow CHW Temp ( F)
(GPMus)
(GPMus)
Enter
Leaving
Inter
Outlet
13:40:00
2800
2400
48.0
41.7
89.2
99.0
13:45:00
2800
2400
48.2
42.0
88.9
98.5
13:55:00
2800
2450
48.5
42.1
88.9
98.7
14:10:00
2800
2450
48.5
42.2
89.5
99.3
14:30:00
2800
2450
48.3
41.8
89.3
99.3
AVG
2800
2430
48.3
42.0
89.2
99.0

Chiller Unit Cap. And Reject
sum Cooling Cap
SEC
(TR)
(kW/TR)
1466
0.832
1432
0.817
1478
0.800
1455
0.819
1478
0.821
1462
0.818

sum Reject Cap
SEC
(TRr)
(kW/TRr)
1988
0.614
1913
0.612
1994
0.593
2013
0.592
2034
0.596
1988
0.601
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ก่ อนปรับปรุ ง
สมรรถนะเครื่ องทาน้ าเย็นรวม
ภาระการทาความเย็นรวม
ชัว่ โมงการทางาน
แฟคเตอร์การเปลี่ยนแปลงภาระเฉลี่ย
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้
หลังการปรับปรุ ง
สมรรถนะเครื่ องทาน้ าเย็นรวม
ภาระการทาความเย็นรวม
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้
ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเฉลี่ย
กาลังไฟฟ้าที่ลดลง
พลังงานไฟฟ้าลดลง
คิดเป็ นค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่ประหยัดได้

=
=
=
=
=
=
=

0.862
kW/TR
1,520
TR
24 x 350 x (2/3)
5,600
ชัว่ โมง/ปี
80
%
0.862 x 1,520 x 5,600 x 0.80
5,869,875.20
กิโลวัตต์ – ชัว่ โมง/ปี

=
=
=
=

0.818
kW/TR
1,462
TR
0.818 x 1,462 x 5,600 x 0.80
5,357,703.68
กิโลวัตต์ – ชัว่ โมง/ปี

=
=
=
=
=
=
=

2.94
บาท/กิโลวัตต์ – ชัว่ โมง
(0.862 x 1,520) – (0.818 x 1,462)
114.32
กิโลวัตต์
5,869,875.20 - 5,357,703.68
512,171.52
กิโลวัตต์ – ชัว่ โมง/ปี
512,171.52 x 2.94
1,505,784.27
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 7 : ปรับ Current limit ให้ เหมาะสม
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน

จากการตรวจวัด พบว่า เครื่ อ งท าน้ าเย็น ปรั บ ตั้ง ค่ า current limit ไว้ที่ 100% เครื่ อ งท าน้ าเย็น CH-01 ,
CH-02 และ CH-04 ทางานที่ 97%, 96% และ 97% ตามลาดับ โดยในวันที่ตรวจวัด เครื่ องทาน้ าเย็นทางาน
ที่ ภาระเต็ม พิ ก ัดเกื อบทั้งวัน ค่ าสมรรถนะมี ค่ าเท่ ากับ 0.645 kW/TR, 0.635 kW/TR และ 0.572 kW/TR
(เฉลี่ย 0.615 kW/TR)
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2. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน

โดยปรกติ เครื่ องท าน้ าเย็นแบบหอยโข่งจะมี สมรรถนะดี ที่สุ ดในช่ วงภาระการทางานที่ ป ระมาณ 90 95% จึงทดลองปรับตั้ง Current limit ที่ 95% และตรวจวัดค่าสมรรถนะสาหรับเปรี ยบเทียบ เพื่อพิจารณา
Current limit ที่เหมาะสม

รู ปที่ 5.11-13 ก่อนปรับตั้ง Current limit
3. สภาพหลังปรับปรุ ง

เมื่อปรับตั้ง current limit ที่ 95% เครื่ องจะลด % การทางานลง เครื่ อง CH-01, CH-02 และ CH-04 เหลื อ
88%, 91% และ 92% ตามล าดับ (เฉลี่ ย 90.3%) ค่ าสมรรถนะของเครื่ องดี ข้ ึ นเป็ น 0.631 kW/TR, 0.625
kW/TR และ 0.564 kW/TR ตามลาดับ (เฉลี่ ย 0.605 kW/TR) โดยที่ อุณ หภู มิ น้ ากลับ เข้าเครื่ องไม่ สู งขึ้ น
แสดงว่าภาระการทาความเย็นเพียงพอต่อการใช้งาน
อุณหภูมินา้ เย็น อัตราการไหล %FLA กาลังไฟฟ้ า ความสามารถ สมรรถนะ
หมายเหตุ
(%)
(kW)
(TR)
(kW/TR)
เข้ า (F) ออก (F) (GPM)
ก่อนปรับปรุ ง CH-01
63.2
51.0
1,739
97
570
884
0.645 Set point 47F
ก่อนปรับปรุ ง CH-02
63.1
50.9
1,770
96
565
890
0.635 Current Limit 100%
ก่อนปรับปรุ ง CH-04
63.0
49.2
1,749
97
575
1,006
0.572
เฉลีย่
1,753
96.7
570
927
0.615
หลังปรับปรุ ง CH-01
62.9
51.6
1,739
88
517
819
0.631 Set point 47F
หลังปรับปรุ ง CH-02
62.7
51.0
1,770
91
540
862
0.625 Current Limit 95%
หลังปรับปรุ ง CH-04
62.7
49.4
1,749
92
547
969
0.564
เฉลีย่
1,753
90.3
535
883
0.605
เครื่ องทานา้ เย็น

4. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

ก่ อนปรับปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง = 0.615 kW/TR × 2,534 TR × (8 h/d × 365 h/y) × 0.8
= 3,640,445.76 kWh/y
หลังปรับปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง = 0.605 kW/TR × 2,534 TR × (8 h/d ×365 h/y) × 0.8
= 3,581,251.52 kWh/y
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ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง

ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง

= พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง – พลังงานที่ใช้หลังปรับปรุ ง
= 3,640,445.76 – 3,581,251.52
= 59,194.24 kWh/y
= 59,194.24 kWh/y × 3.85 บาท/kWh
= 227,897.82 บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 8 : การทาความสะอาดคอนเดนเซอร์ เครื่ องทานา้ เย็น
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานมีการติดตั้งเครื่ องทาน้ าเย็นแบบหอยโข่งขนาด 1,200 TR จานวน 2 ชุด ปกติเดินครั้งละ 1 ชุด ตลอด 24
ชัว่ โมงและจะสลับกันเดินเครื่ องใหม่อีกทุก ๆ 3 เดือน ซึ่ งในช่วงเวลาดังกล่าวจะทาการซ่อมแซมและบารุ งรักษา
เครื่ องที่ใช้งานมาก
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
เครื่ องทาน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ าเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ งจะเกิดตะกรันภายในคอนเดนเซอร์ ซึ่ ง
จะส่ งผลให้ป ระสิ ทธิ ภ าพในการแลกเปลี่ ยนความร้ อนของสารท าความเย็นลดต่ าลง โดยทัว่ ไป Condenser
Approach Temperature ไม่ควรต่างกันเกิน 6 oF
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ปัจจุบนั ระยะเวลาการทาความสะอาดคอนเดนเซอร์ของทางโรงงานคือทุก 6 เดือน หรื อเปรี ยบเทียบกับความดัน
สารทาความเย็นด้านสู งจะประมาณ 12 Psig และหลังจากทาความสะอาดความดันจะลดลงเหลือ 10 Psig จึ งทา
ให้ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องทาน้ าเย็นก่อนทาความสะอาดต่า และสิ้ นเปลืองพลังงานไฟฟ้ าในระบบประอากาศ
มากขึ้น

รู ปที่ 5.11-14 ความดันสารทาความเย็นด้านสู งก่อนทาความสะอาด
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
ทาความสะอาดคอนเดนเซอร์ของ CH- 1 ในช่วงที่มีการเดินใช้งาน CH – 2 ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องทา
น้ าเย็นเพิ่มสู งขึ้นค่า kW/TR ลดต่าลงประมาณ 13.48 % โดยความดันสารด้าน High side ก่อนล้างเท่ากับ 12 Psig
และหลังล้างเท่ ากับ 10 Psig ซึ่ งในทางปฏิ บัติโรงงานควรทาความสะอาดคอนเดนเซอร์ ทุ ก ๆ 3 เดื อน หาก
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ต้องการเพิ่ มระยะเวลาในการทาความสะอาดคอนเดนเซอร์ ก็สามารถกระทาได้หลายทางเช่ น การใช้โอโซน
บาบัด หรื อการปรับปรุ งคุณภาพน้ าก่อนส่ งเข้าระบบให้มีคุณภาพสู งกว่าที่เป็ นอยู่
เครื่ องทาน้ าเย็นหมายเลข CH - 1
ก่อนดาเนิ นการ
หลังดาเนิ นการ
1,200
1,200
675.00
600
80.0
80.0
50.0
50.0
12.0
10.0
62.0
62.0
52.0
52.0
88.0
87.0
95.0
97.0
3,100
3,530
1,033.33
1,062.5

รายละเอียด
ขนาดพิกดั (TR)
กาลังไฟฟ้าที่วดั (kW)
Current Limit (%)
Chiller Water Set Point (OF)
ความดันสาร High side (Psig)
อุณหภูมิน้ าเย็นเข้า (OF)
อุณหภูมิน้ าเย็นออก (OF)
อุณหภูมิน้ าระบายเข้า (OF)
อุณหภูมิน้ าระบายออก (OF)
อัตราการไหลน้ าเย็น (GPM)
ความสามารถในการทาความเย็น (TR)
(500 x GPM x T/12,000)
kW/TR จากการตรวจวัด

0.653

0.565

รู ปที่ 5.11-15 ความดันสารทาความเย็นด้านสู งหลังทาความสะอาด
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
โรงงานเดินเครื่ องทาน้ าเย็น 24 hour/day, 360 day/year
ชัว่ โมงการเดินตลอดทั้งปี
=
(24 x 360)/2
=
4,320
hour/year
เดิน CH-1 เพิ่มขึ้นจาก 50% เป็ น 75%
=
8,640 x 0.25
(จากมาตรการจัดการใช้งานใหม่)
=
2,160.0
hour/year
ชัว่ โมงการเดิน CH-1 หลังจัดการเดินใหม่
=
4,320 + 2,160
=
6,480
hour/year
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ตันทาความเย็นของ CH – 1 ก่อนล้าง
ค่า kW/TR ของ CH – 1 ก่อนล้าง
ค่า kW/TR ของ CH – 1 หลังล้าง
ค่า kW/TR ลดลง

=
1,033.33
TR
=
0.653
kW/TR
=
0.565
kW/TR
=
0.653 – 0.565
=
0.088
kW/TR
เนื่องจากการใช้งานตะกรันจะเกิดมากขึ้นเรื่ อย ๆ ส่ งผลให้ค่า kW/TR สู งขึ้นคิดเป็ น
=
(1/2) x 0.088
=
0.044
kW/TR
ทาความสะอาดให้เร็ วเพิ่มขึ้นจาก 6 เดือน/ครั้งเป็ น 3 เดือน/ครั้ง
กาลังไฟฟ้าลดลง
=
0.044 x 1,033.33 x 0.8
=
36.37
kW
พลังงานไฟฟ้าลดลง
=
36.37 x 6,480
=
235,698.44
kWh/year
ค่าใช้จ่ายลดลง
=
235,698.44 x 2.633
= 620,593.99
Baht/year
กรณีศึกษาที่ 9 : การเลือกเดินเครื่ องทานา้ เย็นชุดที่มปี ระสิ ทธิภาพสู งเป็ นหลัก
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานผลิตภัณฑ์โลหะ มีการใช้เครื่ องทาน้ าเย็นในการผลิตน้ าเย็นให้กบั อาคาร ซึ่ งมีท้ งั เครื่ องทาน้ าเย็นตัวใหม่
No.1, No.2, No.3 และเครื่ องทาน้ าเย็นตัวเก่า No.4
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากการสารวจพบว่า Chiller No.4 ซึ่ งเป็ น Chiller ตัวเก่ามีการเปิ ดใช้งานตลอดเวลา 24 hr/วัน 300/ปี โดยในวันที่
เข้าทาการสารวจทางโรงงานได้ทาการเดิน Chiller No.2 ,No.3 และ No.4 จากการสอบถามพบว่าทางโรงงานจะ
สลับกันเปิ ด No.1, No.2, No.3 และ No.4 จะเปิ ดใช้งานตลอด

รู ปที่ 5.11-16 Chiller No.4
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จากการเก็บข้อมูลพบว่า Chiller No.1, No.2, No.3 เป็ น Chiller ตัวใหม่ที่ทาการติดตังพร้อมๆกัน ทางทีมที่ปรึ กษา
ได้ทาการตรวจวัด ประสิ ทธิ ภาพของ Chiller No.2 เปรี ยบเทียบกับ Chiller No.4 ได้ผลดังตารางที่ 1 ซึ่ งผลจากการ
ตรวจวัด พบว่า ค่ า kW/TR ของเครื่ องท าน้ าเย็น No.2 มี ค่า 0.64 kW/TR และ เครื่ องทาน้ าเย็น No.4 มี ค่ า 1.19
kW/TR การที่ทางโรงงานเดินเครื่ องทาน้ าเย็น Chiller No.4 ตลอดเวลาจะทาให้ทางโรงงานสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้ า
ไปโดยเปล่าประโยชน์
ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดประสิ ทธิภาพของ Chiller No.2 เปรียบเทียบกับChiller No.4
รำยกำร

สั ญลั กษณ์

หน่ วย

ข้ อมูล
No.2
No.4

ทีม่ ำของ
ข้ อมูล

1.1 ขนาดพิกดั ทาความเย็น

TRR

TR

400

400

1.2 เกณฑ์คา่ kW/TR มาตรฐาน

ChPS

kW/TR

0.80

0.80

1.3 ค่า kW/TR พิกดั ของเครื่ อง

ChPR

kW/TR

0.62

0.75

EL

kW

211.00

291.40

ตรวจวัดทีภ่ าระสูง

FL

GPM

959

929

ตรวจวัดทีภ่ าระสูง

2.3 อุณหภูมนิ ้ าเย็นเข้าส่วนทาน้ าเย็น

TI

o

F

52.88

51.80

ตรวจวัดทีภ่ าระสูง

2.4 อุณหภูมนิ ้ าเย็นออกจากส่วนทาน้ าเย็น

TO

o

F

44.60

45.50

ตรวจวัดทีภ่ าระสูง

TRA

TR

330.86

243.86

ChPA

kW/TR

0.64

1.19

%TR

%

17.29

39.04

ฑ

%ChPS

%

25.00

32.77

ข

%ChPR

%

3.23

58.67

1. ข้ อมูล เบือ้ งต้ น

2. ข้ อมูล ตรวจวัด
2.1 กาลังไฟฟ้ าทีใ่ ช้ของส่วนทาน้ าเย็น
2.2 อัตราการไหลของน้ าเย็นทีไ่ หลผ่าน
ส่วนทาน้ าเย็น

3. กำรวิเครำะห์ ทำงเทคนิค
3.1

ถ

TR = (500 x FL x (TI - TO) / 12,000)
3.2 kW/TR ข
ChP = EL / TRA
3.3
แ
ข
ข

ถ

%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100
3.4

แ

ข

kW/TR

ฐ
% ChPS = ((ChPS - ChPA) / ChPS) x 100
3.5

แ

ข

kW/TR

% ChPR = ((ChPA - ChPR) / ChPR) x 100
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3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ทาการปรับปรุ งโดยการเดิน Chiller ตัวใหม่ No.1, No.2, No.3 และปิ ดการใช้งาน Chiller No.4
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ งทาให้โรงงานสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบ Chiller ลงได้ 965,962.8 kWh/ปี
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ความสามารถในการทาความเย็นของ Chiller No.4 จากการตรวจวัด

= 243.93 TR

ประสิ ทธิ ภาพของ Chiller No.4

=

1.19

kW/TR

ประสิ ทธิ ภาพของ Chiller ตัวใหม่

=

0.64

kW/TR

ชัว่ โมงทางาน

=

24

ชัว่ โมง/วัน

วันทางานทั้งปี

=

300

วัน/ปี

ค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน

=

2.98

บาท/kWh

คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าในการเดิน Chiller No.4 =
=
คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าในการเดิน Chiller ใหม่ =
คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้
คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด

243.93 x 1.19 x 24 x 300 kWh/ปี
2,089,992.24

kWh/ปี

243.93 x 0.64 x 24 x300 kWh/ปี

=

1,124,029.44

kWh/ปี

=

2,089,992.24 - 1,124,029.44

kWh/ปี

=

965,962.8

kWh/ปี

=

965,962.8x 2.98

บาท/ปี

=

2,878,569.14

บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 10 : การย้ ายภาระปรับอากาศไปยังเครื่ องทานา้ เย็นชุดที่มปี ระสิ ทธิภาพสู ง
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ในอาคาร A มีการใช้งานน้ าเย็น เพื่อใช้กบั เครื่ องจักรและสาหรับการปรับอากาศภายในพื้นที่ โดยติดตั้งเครื่ อง
ทาน้ าเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ ) Air Cooled Water Chiller) ขนาด 170 ตัน จานวน เครื่ อง การทางาน 3
ของการผลิตจะมีช่วงเวลาทางานสองช่วงคือ 24 ชัว่ โมง วัน/20 วันต่อเดือน และ 16 ชัว่ โมง วัน/10 วันต่อเดือน
วันต่อปี 350
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากLog Sheet และการร่ วมกันตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพเครื่ องทาน้ าเย็น พบว่า เครื่ องทาน้ าเย็นรับภาระที่ 85-95%
ของภาระเต็มพิกดั ซึ่ งคิดเป็ นภาระ 140-160 TR จากการตรวจวัดพบว่าค่าประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องทาน้ าเย็นมีค่า
เท่ากับ 1.20 kW/TR คิดเป็ นกาลังไฟฟ้าที่ใช้ขณะทางานที่ 168-192 kW
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รู ปที่ 5.11-17 Air Cooled Water Chiller 170 TR
รู ปที่ 5.11-18 Water Cooled Water Chiller 500 TR
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
จากการตรวจสอบระบบทาน้ าเย็นพบว่า มี เครื่ องทาเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ า ที่ ใช้กบั อาคาร B และ
อาคาร C ที่รับภาระความร้อนเฉลี่ยในช่วงกลางวันรวมกันเฉลี่ยที่ 600-700 TR และในช่วงกลางคืนเฉลี่ยที่ 400450 TR ในขณะที่พิกดั เครื่ องที่ทางานเครื่ องทาน้ าเย็นมีขนาด 500 ตันจานวนติดตั้ง 3 เครื่ อง เปิ ดใช้งานครั้งละ 2
เครื่ อง มีความสามารถรับภาระเพิ่มได้อีก จึงมีแนวคิดการย้ายภาระปรับอากาศของอาคาร A จากเดิมซึ่ งใช้เครื่ อง
ทาน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่ งมีค่า kW/TR สู งกว่าเครื่ องทาน้ าเย็นระบายความร้อนด้วยน้ าที่มีค่า
kW/TR เฉลี่ยเพียง 0.8 จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้มาก
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
ทางหน่วยงานวางแผนดาเนิ นงาน โดยต้องทาการติดตั้งท่อเชื่อมต่อระบบน้ าเย็นของทั้ง2 อาคารเข้าด้วยกันโดย
ใช้เครื่ องสู บน้ าเดิมที่ มีอยู่ในการทางาน โดยเครื่ องทาน้ าเย็นระบายความร้อนด้วยน้ าซึ่ งมีความสามารถรวม 2
เครื่ อง 1000 TR สามารถรั บภาระได้เพี ยงพอซึ่ งคิ ดเป็ นภาระปรับอากาศใหม่ รวมทั้งสิ้ น 700+160 = 860 TR
จะต้องมีการลงทุ นในการปรับปรุ งระบบท่ อ ฉนวนกันความร้อนและอลูมิเนี ยมหุ ้มภายนอก โดยคิ ดเป็ นการ
ลงทุนรวมประมาณ 700,000 บาท
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ก่ อนปรับปรุ ง
ภาระการปรับอากาศเฉลี่ย
=
150
TR
แฟคเตอร์การเปลี่ยนแปลงภาระ =
90
%
กาลังไฟฟ้าที่ใช้เฉลี่ย
=
180
kW
ดัชนีการใช้พลังงาน
=
kW/TR
=
180/150
=
1.20
kW/TR
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง =
180 x 16 x 350 x 0.9
=
907,200 kWh/y
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หลังปรับปรุ ง
ภาระการปรับอากาศเฉลี่ย
ดัชนีการใช้พลังงาน
กาลังไฟฟ้าที่ใช้ใหม่เฉลี่ย

=
150
TR
=
0.80
kW/TR
=
150 x 0.80
=
120
kW
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง =
120 x 16 x 350 x 0.9
=
604,800 kWh/y
ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
=
907,200 - 604,800
=
302,400 kWh/y
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
=
302,400 x 3.22
=
973,728.00
Bath/y
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
ปรับปรุ งระบบท่อและติดตั้งฉนวนกันความร้อนรวมทั้งสิ้ นประมาณ 900,000.00 บาท
ระยะเวลาคืนทุน
=
900,000.00 / 973,728.00
=
0.92
ปี

กรณีศึกษาที่ 11 : การเปลีย่ นเครื่ องทานา้ เย็นให้ มปี ระสิ ทธิภาพสู งขึน้
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ในกระบวนการผลิตของทางโรงงานมีความจาเป็ นต้องใช้ น้ าเย็นเพื่อควบคุมอุณ หภูมิในกระบวนการต่างๆ
และใช้สาหรับการปรับอากาศในสานักงาน โดยทางโรงงานมีการใช้เครื่ องทาน้ าเย็นระบายความร้อนด้วย
อากาศ )Water Cooled Water Chiller) ขนาด 650 ตันความเย็น ในการผลิตน้ าเย็นเพื่อใช้งานจานวน 2 เครื่ อง
โดยติ ดตั้งอยู่ใน 2 พื้นที่ ของโรงงาน โดยทางาน 24 ชัว่ โมง/วัน และมีวนั ทางาน 350 วัน/ปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
โดยสภาพปั จจุบนั พบว่าเครื่ องทาน้ าเย็นขนาด 65 ตัน 0 จานวน 2 ชุ ด มี อายุการใช้งานมาก อุปกรณ์ วดั ต่ างๆ
ชารุ ดหรื ออ่านค่าผิดเพี้ยนไปทาให้การควบคุมการทางานต่างๆ ไม่สามารถทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและต้องใช้
งบประมาณในการซ่ อมบารุ ง รวมถึงปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพที่สูงมาก จากการตรวจวัดพบว่าค่า kW/TR มีค่าสู ง
ถึง 0.9-1.0 kW/TR ส่ งผลทาให้สิ้นเปลืองกาลังไฟฟ้าสู งมาก
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รู ปที่ 5.11-19 เครื่ องทาน้ าเย็นเดิมที่ใช้
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
คณะทางานด้านพลังงานมีแนวคิดในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตน้ าเย็นให้สูงขึ้นโดยการเปลี่ยนเครื่ องทาน้ า
เย็นใหม่ เป็ นแบบประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ซึ่ งเครื่ องรุ่ นใหม่ มีค่ า kW/TR ต่ าถึ ง 0.56 โดยทางที มที่ ปรึ กษาได้ทาการ
ตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องทาน้ าเย็นหมายเลข ที่จะทาการเป 1ลี่ยนใหม่โดยมีขอ้ มูลการตรวจวัดดังนี้
CHILLER No.01 (650 TR)
CHWTi = 48.0 F , CHWTo = 42.5 F ) at 1,120 GPM)
CDWTi = 85.8 F , CDWTo = 90.6 F )at 1,730 GPM)
Power Consumption
=
235 kW
Cooling Capacity (TR)
=
500 x GPM x (CHWTi - CHWTo) / 12,000
=
500 x 1,120 x (48.0-42.5) / 12,000
=
256.66 TR
Specific Energy Consumption
=
235 / 256.66
=
0.92 kW/TR
Correction Factor 0.96
Specific Energy Consumption
=
0.92 / 0.96
=
0.958 kW/TR
Correction Factor to STD
(at Chill Water Leaving Temp 45oF, Condenser Water Entering Temp 90 oF)
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4. สภาพหลังปรับปรุ ง
จากการตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพเครื่ องทาน้ าเย็นชุดใหม่ที่ได้ดาเนินการปรับปรุ งเครื่ องหมายเลข 1 จานวน 1 เครื่ อง
พบว่ามีค่า 0.56 kW/ TR โดยมีภาระการทาความเย็นเฉลี่ยที่ 70%ของภาระเต็มพิกดั ซึ่ งส่ งผลให้สามารถประหยัด
พลังงานไฟฟ้าลงได้ 1,521,156 kWh/ปี หรื อ 1.30 ktoe/ปี คิดเป็ นเงิน 4,822,064.52 บาท/ ปี

รู ปที่ 5.11-20 เครื่ องทาน้ าเย็นใหม่ประสิ ทธิ ภาพสู ง
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
การวิเคราะห์เครื่ องทาน้ าเย็น No.1
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เดิม

=
=
=
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลัง =
=

TR (Rated (x kW/TR x h/y x %LF
650 x 0.958 x 24 x 350 x 0.7
3,661,476
kWh/y
650 x 0.56 x 24 x 350 x 0.7
2,140,320
kWh/y
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ผลการประหยัดพลังงาน =
3,661,476 - 2,140,320
=
1,521,156
kWh/y
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้ =
1,521,156 x 3.17
=
4,822,064.52 Baht/y
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
ค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนเครื่ องทาน้ าเย็นใหม่ราคารวมทั้งสิ้ น 5,300,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน
=
5,300,000 / 4,822,064.52
=
1.10
ปี

กรณีศึกษาที่ 12 : การเปลีย่ นมาใช้ Absorption Chiller แทน Electric Chiller
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานมีการผลิตไอน้ าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตและเหลือทิ้ง 136-140 ตันวัน/ ซึ่ งได้ใช้ป้อนให้ Absorption
Chiller (ACh) ขนาด 240 RT/ชม ที่อตั รา .1.1 kg ชม. ที่/3 บาร์ ส่ วนที่เหลือได้ปล่อยทิ้งไป
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
โรงงานยังมีการผลิตน้ าเย็นโดยใช้พลังงานไฟฟ้า (ECh) ขนาด 100 และ 15 0RT/ชมซึ่ งใช้ตน้ ทุนการผลิตน้ าเย็น .
สู งกว่า ACh ขนาด 240 RT/ชม ที่มีอยู่ ขณะเดียวกันความสามารถในการทาความเย็นของ ACh ลดลงเนื่ องจาก
Heat Exchanger รั่ว จึงต้องใช้ ECh ทางานเพิ่มขึ้นและทาให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้น โรงงานจึงมีโครงการเพิ่ม
ACh อีก 1 เครื่ อง แทนการซ่อมเครื่ องเดิมเพราะค่าซ่อมแพงมาก
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
โรงงานมีจะติดตั้ง ACh ขนาด 400 RT/ชม (อัตราการป้อนไอน้ า 3 ตัน/ชม.) เพื่อทดแทน ECh ขนาดรวม 250
RT/ชม และ AC 240 RT เนื่องจากมีไอน้ าเหลือทิ้งประมาณ 4.6 ตัน/ชม. ซึ่ งเพียงพอที่จะนาไปผลิตน้ าเย็นเพิ่ม

รู ปที่ 5.11-21 ก่อนปรับปรุ ง
รู ปที่ 5.11-22 หลังปรับปรุ ง
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังการปรับปรุ งโดยการติดตั้ง Absorption Chiller แทน Electric Chiller สามารถประเมินผลประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้ 969,883.20 kWh/ปี คิดเป็ นเงิน 2,696,275.30 บาท/ปี
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
สามารถคานวณผลประหยัดได้ดงั นี้
 การประเมินผลประหยัดโดยคิดมูลค่าของไอน้ าที่ป้อนให้แก่ Absorption Chiller เพื่อผลิตน้ าเย็น
(Chilled water) โดยเทียบกับต้นทุนการผลิตน้ าเย็นจากการใช้ Electric Chiller
 นอกจากนี้ อาจคิดมูลค่าไอน้ าจากค่าไอน้ าที่ผลิตด้วยเชื้อเพลิงน้ ามันเตาที่ประมาณ 1,500 บาทตัน/
ไอน้ า
คานวณผลประหยัดโดยวิธีคิดมูลค่าไอน้ าเทียบกับต้นทุนการผลิตน้ าเย็นจากการใช้ Electric Chiller ได้ดงั นี้
พลังงานไฟฟ้ าที่ลดลง
กาลังไฟฟ้าตรวจวัด Electric Chiller :
YORK 150 RT/ชม. (all com)
=
88.3
kW
มอเตอร์เครื่ องสู บน้ าเย็น
=
7.5
kW
Carrier 100 RT/ชม. (1 com)
=
44.9
kW
มอเตอร์เครื่ องสู บ)เครื่ องสู บน้ าเย็น(
=
15
kW
ชัว่ โมงการใช้งาน
=
24
hrวัน/
จานวนวันทางาน
=
330
วันปี /
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย(มิ .ย.2549) (CE)
=
3.05
บาท/kWh
พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
=
((88.3+44.9)+(7.5+15)) x 24 x 330
=
1,233,144.00 kWh/ปี
พลังงานไฟฟ้ าที่เพิม่ ขึน้
กาลังไฟฟ้าที่ใช้กบั Absorption Chiller
Absorption pump rating
=
5.5
kW
Refrigerant pump rating
=
0.3
kW
Vacuum pump rating
=
0.75
kW
พิกดั มอเตอร์เครื่ องสู บน้ าเย็น
=
35
kW
เปอร์เซ็นการทางานของอุปกรณ์
=
80
%
คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กบั Absorption Chiller =
(5.5+0.30+0.75+35)
x 80% x 24 x 330
=
263,260.80
kWh/ปี
การประหยัดพลังงาน
=
พลังงานที่ลด – พลังงานที่เพิ่ม
คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้
=
1,233,144.00- 263,260.80
=
969,883.20
kWh/ปี
=
3,491,579.52 MJ/ปี
=
0.08264
ktoe/ปี
เงินที่ประหยัดได้
=
2,696,275.30 บาท/ปี
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6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
ราคา Absorption Machine ขนาด 400TR
o Absorption Chiller
o ฐานราก
o Piping and insulation
o Manual valves
o Control valves
 เงินลงทุนรวม
 ระยะเวลาคืนทุน

4,600,000.00
100,000.00
408,000.00
280,000.00
150,000.00
5,538,000.00
2.05

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ปี

กรณีศึกษาที่ 13 : การปรับปรุ งท่ อนา้ ระบายความร้ อนเครื่ องปรับอากาศ
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานมีการติ ดตั้งเครื่ องปรับอากาศแบบ Package Cooled Chiller ขนาดรวม 20 TR จานวน 8 ชุ ด และติ ดตั้ง
เครื่ องสู บน้ าระบายความร้อนจานวน 3 ชุด ขนาด 7.5 kW ซึ่ งเปิ ดใช้งานวันละ8 ชัว่ โมง/ปี 350 วัน/ปี ซึ่ งจากการ
ไหลน้ าระบายพบว่า อัตราการไหลของเครื่ องสู บแต่ละชุดมีความแตกต่างกัน เนื่ องจากทางออกของเครื่ องสู บแต่
ละชุดก่อนเข้าท่อเมนเป็ นการต่อท่อแบบ T จึงทาให้เกิดการสู ญเสี ยขึ้นในระบบ

รู ปที่ 5.11-23 การเชื่อมต่อท่อแบบตัวที
รายละเอียด
เดิน CDP 1 ชุด
เดิน CDP 2 ชุด
เดิน CDP 3 ชุด
 เฉลี่ย 20.75 GPM/kW

กาลังไฟฟ้ า
(kW)
7.41
6.81
8.27
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อัตราการไหลของน้า
(GPM)
211.50
138.50
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28.54
20.34
13.36

ตอนที่ 3 บทที่ 5 การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับระบบปรับอากาศ

2. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ปรับปรุ งท่อใหม่ โดยการเปลี่ยนจากการต่อแบบ T เป็ นการต่อท่อแบบ Y ซึ่ งให้อตั ราการไหลของน้ าเพิ่มสู งขึ้น
จากเดิ ม 450GPM เป็ น 660GPM เมื่อเดิ นเครื่ องสู บน้ าระบายจานวน ชุ ด เท่ ากัน จากการตรวจวัดอัตราการ 3
660 ไหลของน้ าระบายหลังการปรับปรุ งท่อ พบว่าอัตราการไหลอยู่ที่GPM เมื่อเดินเครื่ องสู บชุ ด ซึ่ งจะเกิ น 3
มาตรฐานของอัตราการไหลของเครื่ องปรับอากาศที่ ใช้ โดยมาตรฐานของพิ กดั เครื่ องปรับอากาศที่ 160Ton
อัตราการไหลของน้ าระบายความร้อนที่ เหมาะสมจะอยู่ที่ 480GPM จึ งทาการปิ ดเครื่ องสู บลง ชุ ด และวัด 1
412 อัตราการไหลอยู่ที่GPM ซึ่ งน้อยกว่ามาตรฐานแต่ทางอาคารแจ้งว่าปกติจะไม่เดินเครื่ องปรับการทั้ง ชุด 8
420 ชุด อัตราการไหลที่เหมาะสมจะอยูท่ ี่ 7 ชุด ทั้งนี้หากเดิน 7 -6 แต่จะเดินเพียงGPM ซึ่ งอัตราการไหลหลังปิ ด
เครื่ องสู บลง ชุด จะมีค่าใกล้ เคียงกับมาตรฐาน 1

รู ปที่ 5.11-24 การเชื่อมต่อท่อแบบตัววาย
รายละเอียด
กาลังไฟฟ้ า (kW) อัตราการไหลของน้า (GPM) GPM/kW
เดิน CDP 3 ชุด
22.99
660
28.71
เดิน CDP 2 ชุด
15.32
412
26.89
 เฉลี่ย 27.80 GPM/kW
3. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
=
7.67
kW
จานวนชัว่ โมงที่ปิดในช่วง On Peak(8 x 260)

=

2,080

hr/year

จานวนชัว่ โมงที่ปิดในช่วง Off Peak(8 x 52)

=

416

hr/year

ค่าความต้องการกาลังไฟฟ้า

=

132.93

Baht/kW

ค่าพลังงานไฟฟ้า On Peak

=

2.695

Baht/kWh

ค่าพลังงานไฟฟ้า Off Peak

=

1.1914

Baht/kWh

ค่า Ft

=

0.4683

Baht/kWh

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

=

7.67 x (2,080+416)

=

19,144.32

=

7.67 x 12 x 132.93

คิดเป็ นค่าความต้องการกาลังไฟฟ้า
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=
คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง On Peak ที่ประหยัด =
=
คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง Off Peak ที่ประหยัด=
คิดเป็ นค่า Ft ที่ประหยัด
รวมค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้

12,234.88

Baht/year

7.67x2,080x2.695
42,994.95

Baht/year

7.67x416x1.1914

=

3,801.42 Baht/year

=

19,144.32 x0.4683

=

8,965.29 Baht/year

=

(12,234.88+42,994.95+3,801.42
+8,965.29) x1.07

=
4. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ผลการประหยัด
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=

72,756.30

Baht/year

25,000
บาท
72,756.30
บาท/ปี
25,000/72,756.30
0.34
ปี

กรณีศึกษาที่ 14 : การเปลีย่ นใบพัดลมหอระบายความร้ อนเป็ นแบบประสิ ทธิภาพสู ง
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานสิ่ งทอมีการติดตั้งใช้งานเครื่ องทาน้ าเย็นแบ่งออกเป็ น 2 พื้นที่ ประกอบด้วยเครื่ องทาน้ าเย็นระบายความ
ร้อนด้วยน้ า ขนาด 650 ตัน จานวน 2 ชุ ด (พื้นที่ละ 1 ชุด) ทางานร่ วมกับหอระบายความร้อนแบบไหลสวนทาง
(Counter Flow Cooling Tower) ขนาด 500 ตัว จานวน 6 ชุ ด (พื้ นที่ ละ 3 ชุ ด) เปิ ดใช้งานเครื่ องทาน้ าเย็น 2 ชุ ด
และหอระบายความร้อนรวมทั้งสิ้ น 6 ชุด ตลอดเวลาการผลิต 24 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
กาลังไฟฟ้ าที่ ใช้กบั พัดลมที่ ติดตั้งใบพัดแบบโลหะที่ มีน้ าหนักมากและมีประสิ ทธิ ภาพต่ า มีค่าสู ง โดยมีผลการ
ตรวจวัดกาลังไฟฟ้าที่ใช้กบั พัดลมดังนี้
Plant A (350 day/year)
Plant B (300 day/year)
CT-1-1
7.0
kW
CT-2-1
7.5
kW
CT-1-2
7.8
kW
CT-2-2
8.8
kW
CT-1-3
11.0 kW
CT-2-3
9.0
kW
กาลังไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 8.52 kW
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รู ปที่ 5.11-25 ใบพัดลมโลหะเดิม
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
สื บเนื่ องจากที่ ตอ้ งใช้งานอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลาทาให้พลังงานไฟฟ้ าที่ ใช้กบั พัดลมทั้ง ชุด มีค่าสู ง ปั จจุบนั มี 6
ใบพัดลมรุ่ นใหม่ ทาจากวัสดุที่มีน้ าหนักเบา มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ทาให้ใช้กาลังไฟฟ้ าต่ากว่าในขณะที่สามารถจ่าย
อัตราการไหลของลมได้เท่าเดิม ซึ่ งจะต้องใช้การลงทุนในการปรับปรุ งจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้
ประมาณ 30% ของพลังงานที่ใช้เท่าเดิม
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
กาลังไฟฟ้าลดลงจากเดิมเฉลี่ย 30% โดยเมื่อตรวจวัดอัตราการไหลของลมผ่านหอระบายความร้อนแล้วยังคงมีค่า
เท่าเดิม ซึ่ งจะไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนของอุปกรณ์

รู ปที่ 5.11-26 ใบพัดลมไฟเบอร์ใหม่
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
กาลังไฟฟ้าที่ใช้ใบพัดลมเฉลี่ยต่อชุด Plant A
=
จานวนพัดลมระบายความร้อน
=
กาลังไฟฟ้าที่ใช้ใบพัดลมเฉลี่ยต่อชุด Plant B =
จานวนพัดลมระบายความร้อน
=
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง
=
=
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง
=
=
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8.6
kW/Unit
3
Unit
8.43 kW/Unit
3
Unit
(8.6 x 3 x 24 x 350) + (8.43 x 3 x 24 x 300)
398,807.00
kWh/y
398,807.00 x (100% - 30%)
279,165.60
kWh/y
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พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้

=
=
=
=

6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุนปรับปรุ งพัดลมระบายความร้อนรวมทั้งสิ้ น
ผลการประหยัด
=
ระยะเวลาคืนทุน
=
=

398,807.00-279,165.60
110,419.20
kWh/y
110,419.20 x 3.17
350,028.86
B/y
450,000 บาท
350,028.86
บาท/ปี
450,000/350,028.86
1.3
ปี

กรณีศึกษาที่ 15 : การเปลีย่ นหอระบายความร้ อน จากแบบไหลสวนทางเป็ นไหลตัดกัน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานผลิตภัณฑ์ ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ จากการเข้าสารวจ Plant ของบริ ษทั พบว่ามีการใช้ เครื่ องทาน้ า
เย็นในการผลิตน้ าเย็นให้กบั อาคารซึ่ งมีเครื่ องทาน้ าเย็นทั้งหมด 4 ตัวโดยทาการติดตั้งที่ OPS BUILDING จานวน
3 ตัวประกอบด้วย Chiller ยี่หอ้ Carrier จานวน 2 ตัว หมายเลข No.1 และ No.2 เป็ น Chiller เก่า Spec ปัจจุบนั ทาง
โรงงานไม่ได้เดินเครื่ องใช้งานแล้ว และยี่หอ้ Trane จานวน 1 ตัวหมายเลข No.3 ขนาด 900 TR เป็ น Chiller ใหม่
ที่ทางโรงงานเพิ่งทาการติดตั้งซึ่ งมี Spec ของอุปกรณ์อยู่ที่ 0.554 kW/TR จากการตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพ Chiller
พบว่ามีค่าประสิ ทธิ ภาพทาความเย็นเท่ากับ 0.57 kW/TR และทาการติดตั้งที่ EDC BUILDING จานวน 1 ตัว ยี่หอ้
Trane หมายเลข No.4 ขนาด 900 TR เป็ น Chiller เก่าอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี จากการตรวจวัดประสิ ทธิ ภาพ
Chiller พบว่ามีค่าประสิ ทธิ ภาพทาความเย็นเท่ากับ 0.72 kW/TR
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากการส ารวจอุปกรณ์ ระบายความร้ อนด้านคอนเดนเซอร์ ของระบบน้ าเย็น (Cooling Tower) พบว่า Cooling
Tower ของทางโรงงานหมายเลข 1,2 เป็ นชนิ ดกลมซึ่ งมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ทาให้ความสามารถในการ
ระบายความร้อนของระบบลดต่ าลง ซึ่ งจากการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้ าที่ ใช้กบั Cooling Tower ตัวเก่ามีค่าสู งถึง
30 kW/ตัวซึ่ งมีการใช้พลังงานสู งกว่ารุ่ นใหม่ๆ ค่อนข้างมาก

รู ปที่ 5.11-27 Cooling Tower ตัวเก่า 1,2 ของโรงงาน
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Spec ของ Cooling Tower ตัวเก่ า
• Brand : Thai Cooling (Thailand)

• Brand : Marley ( USA )

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Model : TSC 1000RT
Manufacturing in : Thailand.
Type : Counter flow type.
Service team : Lank of skill
Pro : Big Capacity.
Good efficiency.
Price is cheaper.
• Cons : Many moving part ( Fan, sprinkler )
High maintenance.
High Fan speed ( 6,370 m3/h )
High noise at 77 dBA.
High water drift loss.
High weight 10,650 Kg/unit.
Cannot extend Capacity.
Big size unit.
Filler life time ( < 3 years )
• Energy cost : Motor 30 kW/unit

Model : NC8407PLS2
Manufacturing in : Malaysia.(USA)
Type : Cross flow type.
Service team : Professional.
Pro : Flexible Capacity.
High efficiency ( New type )
Low moving part ( only fan )
Low maintenance.
Low Fan speed ( 400 m3/h )
Low noise at 63 dBA.
Lower water drift loss.
Lower weight at 7,440 Kg/ 2 units.
Extend Capacity provided.
Small size unit.
Filler is long life ( >5 years )

• Cons : Take time to installation.
• Energy cost : Motor : 11kw x 2 Cells

3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ทาการปรับปรุ งโดยทาการเปลี่ยน Cooling Tower ตัวใหม่ชนิ ดแบบเหลี่ยมแทนตัวเก่าซึ่ งมีการใช้พลังงานน้อย
กว่า ทาให้ทางโรงงานสามารถลดการใช้พลังงานในระบบระบายความร้อนลงได้
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ งทาให้โรงงานสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบระบายความร้อนและระบบ Chiller ลงได้
347,212.8 kWh/ปี

รู ปที่ 5.11-28 Cooling Tower ตัวใหม่ที่โรงงานทาการติดตั้งแทนตัวเก่า
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
กาลังไฟฟ้ารวมของ Chiller และ Cooling Tower ก่อนปรับปรุ งจากการตรวจวัด

583.6

kW

กาลังไฟฟ้ารวมของ Chiller และ Cooling Tower ก่อนปรับปรุ งจากการตรวจวัด

542.5

kW

*ทาการตรวจวัดขณะระบบทาความเย็นทางานเต็มพิกดั
ชัว่ โมงทางาน

=

24

ชัว่ โมง/วัน

วันทางานทั้งปี

=

352

วัน/ปี

ค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงงาน

=

3.12

บาท/kWh

คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุ ง

=

583.6x24x352

=

4,930,252.8

=

542.5x24x352

=

4,583,040

=

4,930,252.8- 4,583,040

=

347,212.8

=

347,212.8x 3.12

=

1,083,303.936

=

6,000,000

บาท

ผลการประหยัด

=

1,083,303.94

บาท/ปี

ระยะเวลาคืนทุน

=

6,000,000/1,083,303.94 ปี

=

5.53

คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุ ง
คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้
คิดเป็ นค่าพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด
6. การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
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กรณีศึกษาที่ 16: การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพเครื่ องทานา้ เย็นโดยการลดอุณหภูมนิ ้าหล่ อเย็น
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ในกระบวนการ Evaporation มีการดึงน้ าหล่อเย็นบางส่ วนจากระบบทาน้ าเย็น (จากหอผึ่งน้ า) มาใช้ในการ
หล่อเย็นกับผลิตภัณฑ์ก่อนจะปล่อยกลับเข้าสู่ หอผึ่งน้ าเพื่อลดอุณหภูมิแล้วนากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งดังรู ป

รู ปที่ 5.11-29 ระบบหล่อเย็นที่ใช้งานในส่ วนของเครื่ องทาน้ าเย็นและส่ วนของ Evaporation (ก่อนปรับปรุ ง)
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากสภาพการทางานของระบบหล่อเย็นในลักษณะดังกล่าว ทางโรงงานพบว่าอุณหภูมิของน้ าหล่อเย็นหลังผ่าน
กระบวนการ Evaporation มาแล้วนั้น จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นประมาณ 45oC ซึ่ งเมื่อนากลับมาผสมกับน้ าหล่อเย็น
ในระบบทาน้ าเย็นแล้ว จะมีผลทาให้อุณหภูมิของน้ าหล่อเย็นของทั้งระบบโดยรวมสู งขึ้น นัน่ คืออุณหภูมิของน้ า
หล่อเย็นในส่ วนที่นาไประบายความร้อนในเครื่ องทาน้ าเย็นก็จะสู งขึ้นเช่นกัน (ประมาณ 37oC) ทาให้เครื่ องทาน้ า
เย็นมีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยความเย็นที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ น้ าหล่อเย็นที่ ออกจากกระบวนการ Evaporation นั้นมีส่วนผสมของสาร Aroma ปะปนมาด้วยทาให้
เกิ ด ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพน้ าหล่ อ เย็น ความสะอาดของชุ ด คอนเดนเซอร์ และหอผึ่ ง น้ า ซึ่ งเป็ นเหตุ ใ ห้
ความสามารถในการระบายความร้อนของระบบมีปัญหาเกิดขึ้นจนกระทัง่ เกิดการน็อคของเครื่ องทาน้ าเย็นตามมา
และส่ งผลกระทบต่อระบบปรับอากาศและส่ วนของการผลิต โดยในกรณี ดงั กล่าวนี้ ทางโรงงานจะทาการ Bypass
น้ าหล่อเย็นในส่ วนนี้ทิ้งออกไปทันที และทาการล้างทาความสะอาดชุดคอนเดนเซอร์และหอผึ่งน้ าให้กลับมาเป็ น
ปกติ จากนั้นจึ งค่ อยเปิ ดน าน้ าหล่ อเย็นส่ วนที่ ทิ้ งนี้ กลับมาใช้ใหม่ อีกครั้ ง (เนื่ องจากน้ าหล่ อเย็น ที่ ป ล่อยทิ้ งมี
ปริ มาณค่อนข้างมาก
ดังนั้นทางโรงงานจึงกลัวในเรื่ องของค่าใช้จ่ายด้านน้ าประปาที่เกิดขึ้นหากต้องปล่อยทิ้งออกไปทั้งหมด)
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รู ปที่ 5.11-30 อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นก่อนเข้าเครื่ องทาน้ าเย็น (ก่อนปรับปรุ ง)
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางโรงงานได้มีแนวทางในการปรับปรุ งระบบท่อน้ าหล่อเย็นใหม่โดยการแยกวงจร
น้ าหล่อเย็นในส่ วนของเครื่ องทาน้ าเย็นและ Evaporation ออกจากกัน (ดังรู ป) ทั้งนี้ในส่ วนของ Evaporation นั้น
จะต้องเพิ่มเติม (ติดตั้งเพิ่ม) ในส่ วนของหอระบายความร้อนสาหรับใช้ระบายความร้อนน้ าหล่อเย็นที่หมุนเวียน
ในกระบวนการด้วย
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
ภายหลังการปรับปรุ งพบว่าอุณหภูมิของน้ าหล่อเย็นในส่ วนที่ใช้กบั เครื่ องทาน้ าเย็นนั้นมีค่าลดลงจาก 37oC
เหลือเพียง 32oC และช่ วยให้เกิ ดการประหยัดพลังงานในส่ วนของเครื่ องทาน้ าเย็น โดยดูจากอุณหภูมิ/ความดัน
ของสารทาความเย็น นอกจากนี้ ยงั เป็ นการแก้ปัญหาในเรื่ องของสาร Aroma ปะปนมาในน้ าอันเป็ นสาเหตุหลัก
ของความสกปรกและประสิ ทธิ ภาพการระบายความร้อนที่ลดลงของระบบทาน้ าเย็นได้อีกด้วย

รู ปที่ 5.11-31 ระบบหล่อเย็นที่ใช้งานในส่ วนของเครื่ องทาน้ าเย็นและส่ วนของ Evaporation (หลังปรับปรุ ง)
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จากการตรวจวัดค่าแรงดันน้ ายา R-22 ของเครื่ องทาน้ าเย็น No.1 และ No.2 ทั้งก่อนและหลังปรับปรุ ง เพื่อคานวณ
ค่า COP ของระบบทาความเย็นบน P-h Diagram ด้วยโปรแกรม Refrigeration Utilities Version 2.84 จะ
ได้ผลการวิเคราะห์ตามตาราง
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หมายเหตุ : 1. No.1 เป็ น Base Unit และ No.2 เป็ น Partial Unit
2. ข้อมูลก่อนปรับปรุ ง ณ วันที่ 2/11/2550
3. ข้อมูลหลังปรับปรุ ง ณ วันที่ 15/11/2550
4. รายละเอียดการคานวณค่า COP ของโปรแกรมฯดูตามเอกสารท้ายมาตรการ
จากการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องทาน้ าเย็น (ก่อนปรับปรุ ง)
เครื่ องทาน้ าเย็น No.1
= 55.9 kW x 8,760 ชัว่ โมง/ปี x 80%
= 375,648
kWh/ปี
เครื่ องทาน้ าเย็น No.2
= 31.9 kW x 8,760 ชัว่ โมง/ปี x 80%
= 214.268
kWh/ปี
% Safety Factor
= 80%
พลังงานไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้
= (375,648 x 32.2% + 214,268 x 11.3%) x 80%
= 116,052
kWh/ปี
คิดเทียบเป็ นน้ ามันดิบได้
= 116,052 kWh/ปี x 3.6
= 42,244,000 kWh/ปี
คิดเป็ นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
= 116,052 kWh/ปี x 3.06 บาท/kWh
= 355,120 บาท/ปี
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
= 110,000
บาท
ระยะเวลาคืนทุน
= 0.31
ปี
กรณีศึกษาที่ 17 : ปิ ดการใช้ งานเครื่ องสู บน้าเย็น (Primary Pump)
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
ปั จจุบนั สถานประกอบการเปิ ดใช้งานเครื่ องทาน้ าเย็นขนาดพิกดั 500 TR เครื่ องสู บน้ าเย็น Primary เครื่ องสู บน้ า
เย็น Secondary หอระบายความร้อนครั้งละ 1 ชุด (ยกเว้นช่วงหน้าร้อนเปิ ดหอระบายความร้อน 2 ชุด)
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากการตรวจวัดเครื่ องสู บน้ าเย็น พบว่ามีอตั ราการไหลของน้ าเย็นสู งกว่าพิ กดั อยู่ประมาณ 27.9 % และมี เฮดที่
CHP(S)เหลื อ อยู่ (เฮดต่ ากว่าพิ กัด ) ในขณะที่ ทาการตรวจวัด ความดัน ตกคร่ อมของ CHP (P) พบว่าความดัน
ทางด้านดูดและด้านจ่ายมีค่าใกล้เคียง (ความดันตกคร่ อมมีค่าใกล้ 0) แสดงว่า CHP (P) ไม่ได้ช่วยสร้างเฮดให้กบั
ระบบ แต่มอเตอร์ยงั ใช้กาลังไฟฟ้าอยู่

5-94

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

รู ปที่ 5.11-32 เครื่ องสู บน้ าเย็น Primary
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่ องสู บน้ าเย็น Primary โดยมีเทคนิ คคือ ลด Head Loss ก่อนเข้าเครื่ องทาน้ าเย็นให้
ได้มากที่สุด คือ การเปิ ดวาล์วของเครื่ องสู บน้ าเย็นตัวที่ปิดอยู่ท้ งั 2 ตัว ให้วาล์วเปิ ดสุ ด จากนั้นค่อยๆหรี่ วาล์วของ
เครื่ องสู บน้ า Primary ที่ ตอ้ งการปิ ดจนวาล์วน้ าปิ ดสุ ด แล้วตรวจสอบอัตราการไหลของน้ าเย็นว่าได้ตามพิกดั อยู่
หรื อไม่ ถ้าได้ก็ให้ปิดการใช้งานเครื่ องสู บน้ าเย็น Primary ได้เลย แล้วเปิ ดวาล์วน้ าที่เข้าและออกเครื่ องสู บน้ าเย็น
Primary ให้น้ าไหลผ่านทุกตัว
CHW
Power
FLA
สภาวะ
kW/TR
Remark
Flow (GPM) (kW)
(%)
ก่อนปิ ด CHP (P) – 3
1,535
11.8
41
0.725 เปิ ดใช้งาน CH – 02 ในขณะ
หลังปิ ด CHP (P) – 3
1,483
0
41
0.695 ที่ทาการทดลอง
ความดันด้านออก

ความดันด้านเข้า

รู ปที่ 5.11-33 ความดันน้ าเข้าและออกเครื่ องสู บน้ า
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
อัตราการไหลของน้ าเย็นลดลงประมาณ 3.3 % จากเดิ ม แต่ยงั สู งกว่าพิกดั อยู่ ค่าสมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็น
CH – 02 ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่ วนของเครื่ องสู บน้ าเย็น Primary ลงได้
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ก่ อนปรั บปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง
=
11.8 kW x 365 day/y x 24 hr/day
=
103,368
kWh/ปี
หลังปรั บปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง
=
0
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ผลประหยัด
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

=
=
=
=

ค่าไฟฟ้าที่ลดลง

103,368 - 0
103,368
103,368 × 3.90
403,135.20

kWh/ปี
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 18 : การปรับอัตราการไหลน้าเย็นและนา้ ระบายให้ เหมาะสม
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็นขึ้นอยูก่ บั อัตราการไหลของน้ าเย็นและน้ าระบายความร้อน โดยทัว่ ไปที่ภาระเต็ม
พิกดั อัตราการไหลของน้ าเย็นประมาณ 2.4 GPM/TR และน้ าระบายความร้อนประมาณ 3.0 GPM/TR
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
จากการตรวจวัดเครื่ องทาน้ าเย็น พบว่า CH-2, CH-4 มีค่าอัตราการไหลของน้ าเย็นต่ากว่าพิกดั คือ -30% และ -4%
น้ าระบายความร้ อ นของ CH-2, CH-5, CH-7 และCH-8 ต่ า กว่ า พิ กั ด คื อ -6 %, -25%, -38% และ -38% ค่ า
สมรรถนะเฉลี่ ย รวม เท่ า กับ 0.766 kW/TR มี น้ า By-pass ผ่ า นเครื่ อ งท าน้ าเย็น ชุ ด ที่ ไ ม่ มี ก ารใช้ง าน ท าให้
ความสามารถในการทาความเย็นต่าลงและอุณหภูมิน้ าจ่ายจริ งสู งกว่าที่เครื่ องทาได้ อุณหภูมิน้ าระบายความร้อน
สู งมาก (ประมาณ 90oF) เนื่ องจากหอระบายความร้ อนชารุ ด ความเย็นทาได้รวมประมาณ 3,325 TR กาลังไฟฟ้ า
เครื่ องสู บน้ าเย็นรวม 617 kW กาลังไฟฟ้าเครื่ องสู บน้ าระบายความร้อนรวม 488 kW

อุณหภูมินา้ เย็น อัตราการไหล
นา้ เย็น
เครื่ องทานา้ เย็น
( oF )
เข้ า
ออก
ก่ อนปรับปรุง
CH-1
CH-2
CH-4
CH-5
CH-7
CH-8
หลังปรับปรุง
CH-1
CH-2
CH-4
CH-5
CH-8

( GPM )

อุณหภูมินา้
อัตราการไหล % FLA กาลังไฟฟ้ า
ระบายความร้ อน นา้ ระบาย
ความร้ อน
( oF )
( GPM )
(%)
( kW )
เข้ า
ออก

ความสามารถใน
การทาความเย็น

สมรรถนะ

( TR )

( kW/TR )

53.2
53.3
53.2
53.2
53.3
54.6

45.7
46.0
46.4
47.7
49.3
52.7

2,602
1,787
2,470
3,340
3,018
3,950

95.1
95
95.1
95.1
95.1
94.8

101.1
102.0
102.3
102.9
100.4
99.3

4,175
3,020
3,320
2,400
1,874
1,874

77
84
87
92
66
67

560
469
485
507
376
381

813
544
700
765
503
313

0.689
0.862
0.693
0.663
0.748
1.217

54.2
54.2
54.2
54.2
54.2

46.1
48.2
48.6
47.6
51.3

2,497
2,837
2,890
2,859
2,677

95.7
95.8
95.8
95.7
95.7

104.7
102.8
104.9
102.9
99.6

2,725
3,124
3,259
2,929
2,965

90
96
83
88
67

645
512
465
489
381

843
709
674
786
323

0.765
0.722
0.690
0.622
1.180
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3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน
ปิ ดวาล์ว By-pass เครื่ องทาน้ าเย็นชุดที่ไม่ได้เปิ ดใช้งาน และสมดุลน้ าเข้าเครื่ องทาน้ าเย็น ตามพิกดั เครื่ อง โดยน้ า
เย็นได้มากกว่าพิกดั 10% น้ าระบายปรับให้พอดี คือน้ าเย็น CH-1, CH2ถึงCH5, และCH-7,8 เท่ากับ 2,420 2,820
และ 2,640 GPM น้ าระบาย CH-1, CH2ถึงCH5, และCH-7,8 เท่ากับ 2,760 3,200 และ 3,000 GPM

รู ปที่ 5.11-34 เครื่ องทาน้ าเย็น เครื่ องสู บน้ าเย็น และเครื่ องสู บน้ าระบายความร้อน
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
เมื่อปิ ดวาล์ว By-pass และสมดุลน้ า อัตราการไหลน้ าเย็นและน้ าระบายเข้าเครื่ อง มีค่าใกล้เคียงค่าที่เหมาะสม ทา
ให้ค่าสมรรถนะโดยรวมของเครื่ องทาน้ าเย็นดีข้ ึ น โดย kW/TR รวมมีค่า 0.749 kW/TR กาลังไฟฟ้ าเครื่ องสู บน้ า
เย็นลดลงเหลือ 567 kW กาลังไฟฟ้าเครื่ องสู บน้าระบายความร้อนรวมเหลือ 484 kW
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ระยะเวลาดาเนินการ
:
ดาเนินการได้ทนั ที
เงินลงทุน
:
ไม่ใช้เงินลงทุน
ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า
:
494,403
kWh/y
0.0174 ktoe/y
ผลประหยัดดาเนินงาน
:
1,977,612
บาท/y
ระยะเวลาคืนทุน
:
ทันที
6.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
แนวทางการขยายผล
เมื่ อ อัต ราการไหลเหมาะสมเครื่ องทาน้ าเย็นท าความเย็น ได้ม ากขึ้ น ควรควบคุ มการเปิ ดเครื่ องท าน้ าเย็นให้
เหมาะสม
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วิธีการคานวณผลการอนุรักษ์ พลังงาน
ก่ อนปรั บปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรั บปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง

ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง
ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง

= (3,32 x 0.766 x 12.4 x 365 x 0.8)
+[( 617 + 488 ) x 14.7 x 365 ]
= 9,221,997 + 5,928,878
= 15,150,875

kWh/y

= (3,325x 0.749 x12.4 x 365 x 0.8)
+ [( 567 + 484 ) x 14.7 x 365 ]
= 9,017,331 + 5,639,141
= 14,656,472

kWh/y

=
=
=
=

15,150,875 - 14,656,472
494,403
494,403 x 4.0
1,977,612

kWh/y
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 19 : ลดการสู ญเสี ยจาก Auto Balancing ในระบบท่ อนา้ เย็น
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน

มี การติ ดตั้ง Auto Balancing ที่ เครื่ องท าน้ าเย็นทุ กชุ ด ตรวจสอบแรงดันสู ญเสี ยตกคร่ อมที่ มีค่าเกื อบ 40
Psig (28 m) ซึ่ งคิดเป็ นอัตราส่ วนที่สูงมาก เมื่อเที ยบกับพิกดั ของปั๊ มน้ าเย็น (พิกดั 47.5 m ที่ 1,600 GPM)
ในขณะที่เครื่ องสู บน้ าเย็น มีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็ วรอบ (VSD) สามารถปรับรอบหรื อความถี่
เพื่อควบคุมอัตราการไหลได้
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
ความดันสู ญเสี ยในระบบสู งส่ งผลให้อตั ราการไหลของน้ าลดต่าลงและไม่เพียงพอกับการใช้งานเครื่ องทาน้ าเย็น
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน

ควรลดการสู ญเสี ยโดยการถอด Auto Balancing ออก และใช้วิธีสมดุ ลการไหลโดยการหรี่ วาล์วที่ Chiller
แต่ละชุ ดแทน ซึ่ ง Chiller แต่ละชุ ด มีอุปกรณ์ วดั อัตราการไหลน้ าเย็น แสดงค่าที่หน้าจอควบคุมอยูแ่ ล้ว ก็
จะทาให้ลดการสู ญเสี ยในระบบท่อน้ าเย็นได้ สามารถใช้ VSD ปรับรอบมอเตอร์ ในการควบคุมการไหลน้ า
เย็น ซึ่ งจะประหยัดพลังงานได้อย่างมาก ซึ่ งตามกฎของปั๊ ม คือ
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p1  Q1 
   หรื อ P2 = P1 (Q2/Q1)3
P2  Q 2 
คาดว่า อัตราการไหลจะเพิ่มขึ้นตาม Head ที่ลดลงประมาณ 10-20% เมื่อใช้ VSD ก็จะลดการใช้
พลังงานตามอัตราการไหลที่เพิ่มขึ้น คือ
ลดการอัตราการไหล 10% P2 = P1 (90/100)3 = (0.729)P1
ลดการอัตราการไหล 20% P2 = P1 (80/100)3 = (0.512)P1

รู ปที่ 5.11-35 การตรวจวัดเครื่ องทาน้ าเย็น
4. สภาพหลังปรับปรุ ง

สามารถลดอัตราการไหลที่ เพิ่ ม ขึ้ นได้ 10-20% คิ ดเป็ นพลังงานที่ ล ดลงได้ 20-50% โดยที่ ส ามารถปรับ
อัตราการไหลน้ าเย็นให้เหมาะสมกับความต้องการได้ โดยค่าสมรรถนะเครื่ องทาน้ าเย็นยังเหมือนเดิม
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

ก่ อนปรับปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง = 220.4 kW × (13.31 h/d × 365 h/y)
= 1,070,736.26 kWh/y
หลังปรับปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง = 1,070,736.26 kWh/y × (100 – 30)/100
= 1,070,736.26 × 0.7
= 749,515.38 kWh/y
ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง
= พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง – พลังงานที่ใช้หลังปรับปรุ ง
= 1,070,736.26 – 749,515.38
= 321,220.88 kWh/y
ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
= 321,220.88 kWh/y × 3.85 บาท/kWh
= 1,236,700.39 บาท/ปี
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เงินลงทุน
ระยะเวลาคืนทุน

= 50,000 บาท
= 0.04 ปี

กรณีศึกษาที่ 20 : ลดอัตราการไหลของนา้ ระบายความร้ อน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน

เครื่ องทาน้ าเย็นทางานที่ภาระโหลดต่าประมาณ 15-30% โดยอัตราการไหลน้ าระบายความร้อน ประมาณ
1,000 GPM หรื อ 66% ส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่เครื่ องสู บน้ า
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
ขณะที่เครื่ องทาน้ าเย็นทางานที่ภาระต่ากว่าพิกดั มาก อัตราการไหลของน้ าระบายความร้อนสามารถลดลงให้
เหมาะสมกับการใช้งานจะส่ งผลให้กาลังไฟฟ้าที่เครื่ องสู บน้ าใช้ลดลง
3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน

ที่ภาระโหลด 15-30% สามารถลดอัตราการไหลของน้ าระบายความร้ อนลงได้อีกโดยให้มากกว่าภาระ
โหลดประมาณ 20-30% (เช่ นภาระโหลด 30% อัตราการไหลอาจเท่ากับ 50-60% หรื อประมาณ 750-900
GPM) โดยทดสอบเพื่อดูผลกระทบต่อค่าสมรรถนะของเครื่ อง (โดยมีการตรวจสอบจุดไกลหรื อจุดที่อาจ
มีผลกระทบด้วย)

รู ปที่ 5.11-36 อัตราการไหลและกาลังไฟฟ้า CDP-01 ก่อนปรับปรุ ง
4. สภาพหลังปรับปรุ ง

ลดอัตราการไหลน้ าระบายความร้ อนจาก 994 GPM เหลื อ 700 GPM หรื อ 46% ปรากฏว่าอุ ณ หภู มิ น้ า
ระบายความร้ อ นยัง ใกล้เคี ย งของเดิ ม แต่ อุ ณ หภู มิ น้ า ระบายออกสู ง ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยซึ่ งยัง ไม่ มี ผ ลต่ อ ค่ า
สมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็น กาลังไฟฟ้าพิกดั Pump น้ าระบายความร้อนลดลงจาก 18.5 kW เหลือ 16.3
kW
Chiller

CHW Temp
CDP Temp
Cooling
CHW
CDW FLA Power
Entering Leaving
Entering Leaving
Load kW/TR
FLOW
FLOW (%) (kW)
(TR)
F
F
F
F

หมายดหตุ

ก่อนปรับ CH-02 54.3

48.0

610

77.6

81.4

994

21.3

71

160

0.444

Flow น้ าระบาย
994 GPM

หลังปรับ CH-02 53.4

47.6

610

77.7

83.1

700

19.4

63

147

0.429

Flow น้ าระบาย
700 GPM
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รู ปที่ 5.11-37 อัตราการไหลและกาลังไฟฟ้า CDP-01 หลังปรับปรุ ง
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

ก่ อนปรั บปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรั บปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง
ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง

ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง

= kW×ชัว่ โมงการทางาน
= 18.5× (24×365)
= 162,060

kWh/ปี

= 16.3× (24×365)
= 142,788

kWh/ปี

=
=
=
=
=

พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง-พลังงานที่ใช้หลังปรับปรุ ง
162,060 - 142,788
19,272
kWh/ปี
19,272 × 4.00
77,088.00
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 21 : ปรับสมดุลนา้ ระบายความร้ อนเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพเครื่ องทานา้ เย็น
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน

จากการสารวจหอระบายความร้อนทั้ง 2 ชุด พบว่าบริ เวณรับน้ าในแต่ละช่องมีระดับน้ าไม่เท่ากันและบาง
ถาดก็น้ าแห้งบางถาดก็มีน้ าน้อยเกินไป บางถาดก็มากเกินไป จะส่ งผลให้น้ าระบายความร้อนที่ออกมามี
อุณหภูมิสูงส่ งผลต่อสมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็น
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนเข้าเครื่ องทาน้ าเย็นสู งขึ้นส่ งผลให้สมรรถนะเครื่ องทาน้ าเย็นลดต่าลง
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3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน

 การเปิ ด Valve ที่ CT มากขึ้ นแล้วทาความสะอาดพร้ อมทั้งปรับสมดุ ลน้ าในแต่ละถาดให้เท่ากัน
ทั้งหมด
 ทาการตรวจวัดค่าอุณหภู มิของน้ าระบาย พร้ อมทั้งเก็บข้อมูลสมรรถนะของเครื่ องทาน้ าเย็นทั้ง 2
ชุด
Chiller
CHW Temp
ก่อนปรับ Entering Leaving
F
F
CH-02
52.2
44.6
CH-03
52.2
45.0

CHW
CDP Temp
FLOW Entering Leaving
(GPM)
F
F
928
82.7
93.9
900
82.5
94.5

CDW
FLOW
(GPM)
650
650

FLA Power Cooling Chiller
(%) (kW) Load Perf.
kW/TR
82 183 294 0.622
88 184 270 0.719

Power
CDP
02+04
62.1
62.1

รู ปที่ 5.11-38 ถาดของ CT ตอนน้ าแห้ง
4. สภาพหลังปรับปรุ ง

 มิน้ าระบายความร้อนลดลง สมรรถนะเครื่ องทาน้ าเย็นดีข้ ึน ในถาดมีระดับน้ าที่พอๆกัน อัตราการ
ไหลมากขึ้นจากเดิม 29% กาลังไฟฟ้าที่ CDP-02+04 เพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย
Chiller
CHW Temp
หลังปรับ Entering Leaving
F
F
CH-02
51.2
44.4
CH-03
51.9
44.9

CHW
CDP Temp
FLOW Entering Leaving
(GPM)
F
F
928
80.5
89.9
900
80.4
90.4

CDW
FLOW
(GPM)
840
840

FLA Power Cooling Chiller
(%) (kW) Load Perf.
kW/TR
75 167 290 0.576
91 175 263 0.665

รู ปที่ 5.11-39 CT ตอนสมดุลน้ าแล้ว
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

ก่ อนปรั บปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรั บปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง

ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง
ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง

= [(183+184 kW) × 12 h/d × (365/2 d/y) × 0.8]
+ [(33.9+28.2 kW) × 12 h/d × (365/2 d/y)]
= 642,984 + 135,999
= 778,983
kWh/ปี
= [(167+175 kW) × 12 h/d × (365/2 d/y) × 0.8]
+ [(34.9+29.4 kW) × 12 h/d × (365/2 d/y)]
= 599,184 + 140,817
= 740,001
kWh/ปี
=
=
=
=

778,983 - 740,001
38,982
38,982 x 3.80
148,131.60

kWh/ปี
บาท/ปี

กรณีศึกษาที่ 22 : ปรับปรุ งหอระบายความร้ อนจากบ่ อเป็ นรางนา้
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน

อาคารติดตั้งหอระบายความร้อนแบบเปิ ด โดยน้ าที่ออกจากหอระบายความร้อนถูกปล่อยมารวมกันที่บ่อ
น้ าที่เปิ ดสู่ บรรยากาศและถูกแสงแดดทาให้อุณหภูมิน้ าที่เข้า Chiller สู งถึง 91 0C ส่ งผลให้สมรรถนะของ
เครื่ องทาน้ าเย็นลดต่าลง และความสามารถในการทาความเย็นลดลงทาให้ตอ้ งเปิ ดใช้งานในจานวนมาก
ขึ้นส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงาน
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง

จากการตรวจวัดหอระบายความร้อน พบว่าอุณหภูมิน้ าระบายความร้อนที่ทาได้เท่ากับ 91°F โดยเปิ ดหอ
ระบายความร้อนขนาด 1,200 TR ทั้งหมด 8 ชุด อุณหภูมิน้ าที่ตกจาก Cooling ก่อนลงบ่อวัดได้ 85°F ต่าง
จากอุณหภูมิกระเปาะเปี ยกของอากาศ 5.8°F แต่เมื่อลงไปรวมในบ่อทาให้อุณหภูมิน้ ารวมเท่ากับ 91°F
ต่างจากอุณหภูมิกระเปาะเปี ยก 11.8°F
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Temp.
หอระบาย
ความร้อน

เข้า ออก
(°F) (°F)

CT-1ถึง 8 99.7

85

Approch Temp.

สถาวะอากาศ

Tdb
(°F)
91.9

%RH Twb
(°F) (°F)
60

79.2

Temp.ในบ่อ
(°F)
ก่อนลงบ่อ
(°F)

ในบ่อ

5.8

11.8

91

(°F)

3. แนวคิดและขั้นตอนการดาเนินงาน

ลดขนาดบ่ น้ า ระบายความร้ อนเหลื อ เป็ นรางน้ า ลดเวลารั บ ความร้ อ นจากแดดและอุ ณ หภู มิ อ ากาศ
แวดล้อม จะทาให้อุณหภูมิน้ าระบายเข้า Chiller ใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ตกลงจาก Cooling Tower ก่อนลง
บ่อ ลดอุณหภูมิได้ 5-6°Fโดยทัว่ ไปถ้าลดอุณหภูมิน้ าระบายความร้ อนได้ ทุก 1°Fจะสามารถลดการใช้
พลังงานของเครื่ องทาน้ าเย็นได้ประมาณ 2-4%

รู ปที่ 5.11-40 บ่อน้ าออกจากหอระบายความร้อน
4. สภาพหลังปรับปรุ ง

ลดอุณหภูมิน้ าระบายได้ ประมาณ 5°F หรื อลดการใช้พลังงานของเครื่ องทาน้ าเย็น 10-20%
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค

ก่อนปรับปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง =
=
=
=

พลังงานไฟฟ้าที่เครื่ องทาน้ าเย็นใช้ก่อนปรับปรุ ง
TR  ชัว่ โมงต่อปี OF
3,781  0.575 4,015 0.8
6,983,128.9 kWh/yr

หลังปรับปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง =
=
=
ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง
=
=
=
ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
=
=
เงินลงทุน
=
ระยะเวลาคืนทุน
=

6,983,128.9(1 6,983,128.9 0.9
6,284,816

)
kWh/yr

พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง – พลังงานหลังปรับปรุ ง
6,983,128.9 – 6,284,816
698,312.9
698,312.9 kWh/yr  3.5 บาท/kWh
2,444,095.15 บาท/ปี
500,000
บาท
0.2
ปี
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5.12 เทคโนโลยีการอนุรักษ์ พลังงาน
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานถือเป็ นการเทคนิคการปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานของโรงงาน
ให้สูงขึ้นและทันสมัย
5.12.1 เทคโนโลยีการลดความชื้นด้ วยฮีทไปป์ (Heat Pipe Dehumidification)
1. หลักการทางานของเทคโนโลยี (1)
ฮีทไปป์ คือ อะไร
ฮีทไปป์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนหรื อส่ งถ่ายความร้อนได้โดยไม่ตอ้ งใช้พลังงานจากภายนอก
ส่ วนประกอบของฮี ทไปป์ จะเป็ นท่ อโลหะที่ ปิดหัวท้ายภายในเป็ นสุ ญญากาศที่ มีสารทางาน (Working Fluid)
บรรจุอยู่ภายใน ซึ่ งมักจะเป็ นสารทาความเย็น (Refrigerant) ฟรี ออน 22 หรื อ 134a การทางานของฮีทไปป์ อาศัย
หลักการเปลี่ยนสถานะจากการระเหยและควบแน่ นร่ วมกับแรงโน้มถ่วงของสารทางาน โดยไม่ใช้พลังงานจาก
ภายนอก (Passive) กล่าวคือสารทางานในท่อด้านที่ต่ากว่าเมื่อได้รับความร้อนก็จะระเหยเป็ นไอลอยขึ้นอีกด้านที่
สู งกว่าแล้วคายความร้อนออก ทาให้ไอของสารทางานมีอุณหภูมิลดลงถึงจุดควบแน่น แล้วกลายเป็ นของเหลวตก
ลงสู่ ดา้ นที่ต่ากว่าอีกครั้ง และด้วยเหตุน้ ี จึงเรี ยกด้านที่อยู่ต่ากว่าว่าด้านระเหย (Evaporation Section) และเรี ยกด้าน
ที่อยูส่ ู งกว่าว่าด้านควบแน่น (Condensation Section) ดังแสดงในรู ปที่ 5.12-1

รู ปที่ 5.12-1 แสดงโครงสร้างภายในของฮีทไปป์

(1)

การใช้ ฮีทไปป์ ในการลดความชื้ น
ฮีทไปป์ สามารถใช้ในการลดความชื้ นในระบบปรับอากาศ โดยการติดตั้งฮีทไปป์ คร่ อมคอยล์เย็น (Cooling Coil)
ของระบบปรับอากาศ ฮี ทไปป์ ที่ ติดตั้งจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรก เรี ยกว่า ส่ วนให้ความเย็นเบื้ องต้น (Precool
Heat Pipe Section) ซึ่ งอยูท่ างช่องลมเข้าก่อนที่ที่จะผ่านคอยล์เย็น เมื่ออากาศร้อนผ่านฮีทไปป์ ส่ วนนี้ อากาศร้อนก็
จะถ่ายเทความร้อนให้แก่ฮีทไปป์ อากาศที่ผ่านไปยังคอยล์เย็นจึงมีอุณหภูมิลดลงกว่าปกติ ทาให้คอยล์เย็นทางาน
ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพเนื่ อ งจากไอน้ ากลั่น ตัว ได้ ม าก อุ ณ หภู มิ ข องอากาศที่ ผ่ า นคอยล์ เย็น จะเย็ น กว่ า
เครื่ องปรับอากาศทัว่ ไป (Overcooled Air)
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ในขณะที่ฮีทไปป์ ส่ วนแรกรับพลังงานจากลมร้อน สารทาความเย็นภายในตัวฮีทไปป์ จะระเหยและพาความร้อนที่
ได้รับจากอากาศร้อนนั้นไปยังฮี ทไปป์ ส่ วนที่ สอง (Reheat Heat Pipe Section) เมื่ ออากาศจากคอยล์เย็นผ่านฮี ท
ไปป์ ส่ วนที่สอง ก็จะได้รับความร้อนจากฮีทไปป์ ส่ วนนี้ ทาให้อากาศที่ผา่ นระบบมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ
ขั้นตอนทั้งหมดเกิ ด ขึ้ นโดยไม่ อาศัย พลังงานจากภายนอก และผลที่ ได้คื อ เครื่ องปรั บอากาศสามารถดึ งเอา
ความชื้นออกจากอากาศได้สูงถึง 50%-100% ของระบบปกติ

รู ปที่ 5.12-2 ระบบลดความชื้นด้วยฮีทไปป์

(1)

2. การใช้ ทดแทนเทคโนโลยีเดิม
การควบคุ มความชื้ นในระบบปรั บอากาศโดยทั่วไปจะใช้คอยล์เย็นเพื่ อทาหน้าที่ ในการดึ งความชื้ นออกจาก
อากาศ โดยอากาศภายนอกที่ ร้อนชื้ นเมื่อผ่านคอยล์เย็นก็จะคายความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) ทาให้อุณหภูมิ
ต่าลง ถ้าคอยล์เย็นมีอุณหภูมิต่ากว่าจุดกลัน่ ตัวของไอน้ า (Dew Point) ไอน้ าบางส่ วนจะคายความร้อนแฝง (Latent
Heat) พร้อมทั้งควบแน่นเป็ นหยดน้ า ในกรณี น้ ี อากาศที่ผ่านการดึงความชื้ นออกแล้วจะเย็นจัด (Overcooled Air)
ไม่เหมาะสมที่ จะส่ งผ่านเข้าไปยังพื้ นที่ ทางานได้ จึงต้องใช้ขดลวดไฟฟ้ าหรื อท่อแก๊สร้อนทาให้อุณหภูมิสูงขึ้ น
กว่าเดิ ม เพื่ อให้ได้อากาศที่ อุณหภู มิสบาย (Comfortable Air) ทาให้ตอ้ งใช้พลังงานสู งเพื่อทาให้อากาศเย็นและ
ร้อนในภายหลัง ดังแสดงในรู ปที่ 5.12-3 และแผนภูมิ Psychrometric ในรู ป 5.12-4

รู ปที่ 5.12-3 แสดงการลดความชื้นในระบบปรับอากาศทัว่ ไป (1)
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รู ปที่ 5.12-4 แผนภูมิ Psychrometric ของการลดความชื้นในระบบปรับอากาศทัว่ ไป (2)
เมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบเดิม การติดตั้งฮีทไปป์ จึงสามารถลดความชื้ นของอากาศ โดยไม่ตอ้ งใช้พลังงานในการ
ลดอุณหภูมิอากาศให้เย็นกว่าปกติ (Overcool) เพื่อดึงความชื้น และไม่ตอ้ งใช้ไฟฟ้ าหรื อพลังงานความร้อนในการ
เพิ่ มอุณหภูมิของอากาศ (Reheat) ให้เป็ นไปตามที่ ตอ้ งการ ดังแสดงในรู ปที่ 5.12-5 และแผนภู มิ Psychrometric
ในรู ป 5.12-6

รู ปที่ 5.12-5 แสดงการลดความชื้นด้วยฮีทไปป์
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รู ปที่ 5.12-6 แผนภูมิ Psychrometric ของการลดความชื้นด้วยฮีทไปป์ (2)
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน
จากข้อมูลกรณี ศึกษาการติดตั้งในต่างประเทศ (3) และกรณี ศึกษาในประเทศไทย (4) การลดความชื้ นด้วยฮีทไปป์
สามารถลดการใช้พลังงานที่ใช้ในกระบวนการลดความชื้ นของอากาศที่ เติ มเข้าสู่ ระบบปรับอากาศ ได้ประมาณ
30%-50% เมื่อเทียบกับระบบลดความชื้นเดิมที่ทาให้อากาศเย็นลงกว่าปกติ (Overcool) และใช้พลังงานไฟฟ้าหรื อ
พลังงานความร้อนในการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศในภายหลัง (Reheat)
ทั้งนี้ศกั ยภาพการประหยัดพลังงานสามารถแสดงให้เห็นได้ดงั กรณี ตวั อย่างการติดตั้งระบบลดความชื้นด้วยฮีท
ไปป์ กับระบบปรับอากาศของโรงพยาบาล (6) เพื่อต้องการควบคุมสภาวะอากาศในพื้นที่หอ้ งผ่าตัดให้อยูท่ ี่ 22 oC
50% RH โดยระบบลดความชื้นด้วยฮีทไปป์ สามารถให้ผลประหยัดเมื่อเทียบกับระบบเดิมที่ใช้การทาความเย็น
และการใช้ขดลวดให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าขนาด 3.5 kW ดังนี้
Cooling Coil Cooling Coil
5.5 ตัน
5.5 ตัน

Cooling Coil Cooling Coil
4.6 ตัน
4.6 ตัน

Heat Pipe

Heat Pipe

Electric HeaterElectric Heater
3.5 kW
3.5 kW

C 80.2/69.6

60.8/54.1

C

51/50

C 70.5/66.6
C

Precooled

51/50

ห้ องผ่าตัด ห้ องผ่าตัด
22 oC / 50% RH
22 oC / 50% RH

Reheat

60.8/54.1

Reheat

ห้ องผ่าตัด ห้ องผ่าตัด
22 oC / 50% RH
22 oC / 50% RH

ระบบที่ติดตัง้ Heat Pipe

ระบบเดิ มที่ใช้ Electric Heater
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รายละเอียด
อากาศเข้า (oFDB/oFWB)
PRECOOL อากาศออก (oFDB/oFWB)
ปริ มาณการถ่ายเทความร้อน
(Btu/h)
กาลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW)
อากาศเข้า (oFDB/oFWB)
COOLING อากาศออก (oFDB/oFWB)
COIL
ขนาดทาความเย็น (Btu/h)
กาลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW)
อากาศเข้า (oFDB/oFWB)
REHEAT อากาศออก (oFDB/oFWB)
ขนาดทาความร้อน (Btu/h)
กาลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW)
กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ รวม (kW)
กาลังไฟฟ้ าที่ประหยัดได้ (kW)

การปรับอากาศและควบคุมความชื้น
ระบบเดิมที่ตดิ ตั้ง Heater ระบบที่ตดิ ตั้ง Heat Pipe
80.2 / 69.6
70.5 / 66.6
11,807 (0.98 Ton)
80.2 / 69.6
51 / 50

70.5 / 66.6
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%)

พลังงานที่ประหยัดได้เท่ากับพลังงานที่ลดลงในการทาความเย็นและพลังงานที่ลดลงในการให้ความร้อนกับ
อากาศ ซึ่ งรวมกันได้เท่ากับ 4.6 kW หรื อคิดเป็ นประมาณ 46% เมื่อเทียบกับระบบเดิม
4. สภาพที่เหมาะสมกับการใช้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการลดความชื้ นด้วยฮี ทไปป์ เหมาะสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรื ออาคารปรั บอากาศที่ ตอ้ งการ
ควบคุมความชื้ นในพื้นที่ หรื อกระบวนการผลิตให้อยู่ในช่ วงความชื้ นสัมพัทธ์ 40%-60%RH เพื่อทดแทนระบบ
ควบคุ มความชื้ นเดิ มที่ มีการใช้พลังงานสู ง โดยสามารถออกแบบติ ดตั้งฮี ทไปป์ เข้ากับคอยล์เย็นของเครื่ องเติ ม
อากาศ (Fresh Air Unit) หรื อเครื่ องส่ งลมเย็น (Air Handling Unit) ระบบปรับอากาศได้ทนั ที และยกเลิกการใช้
ขดลวดความร้อนในการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศ
ในกรณี ออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่การใช้ระบบฮีทไปป์ ในการลดความชื้นก็จะช่วยให้ลดขนาดคอยล์
เย็นลงได้ เนื่ องจาก Cooling Load ที่ลดลง จากการ Precool อากาศด้วยฮีทไปป์
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รู ปที่ 5.12-7 แสดงการติดตั้งฮีทไปป์ กับคอยล์เย็นของเครื่ องเติมอากาศ (1)
5. กลุ่มเป้ าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี (3) (5) (6)
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้แก่
 โรงงานผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องจักร
 โรงงานผลิตชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
 โรงงานผลิตอาหาร
 โรงงานผลิตยา
 ห้องเก็บผลิตภัณฑ์
 ห้องควบคุมกระบวนการผลิต (Control Room)
 ห้องเครื่ องมือสื่ อสาร (Communication Room)
 ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล
 ห้องพักของโรงแรม
 ฯลฯ
6. ราคาของเทคโนโลยี
จากข้อมูลของผูจ้ าหน่ ายในประเทศไทย ราคาเฉลี่ยของอุปกรณ์รวมการติดตั้งของฮีทไปป์ ซึ่ งติดตั้งกับคอยล์เย็น
ของเครื่ องส่ งลมเย็นหรื อเครื่ องเติ มอากาศของระบบปรับอากาศ จะอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทต่อตันความเย็น
โดยมีอายุใช้งานประมาณ 20 ปี
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี
จากข้อมูลจากกรณี ศึกษาในต่างประเทศ (3) และกรณี ศึกษาการติดตั้งใช้ระบบลดความชื้นด้วยฮีทไปป์ ในประเทศ
ไทย (4) เทคโนโลยีการลดความชื้นด้วยฮีทไปป์ สามารถให้ผลประหยัดซึ่ งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณไม่เกิน 1 ปี
8. ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
เนื่องจากฮีทไปป์ เป็ นท่อปิ ดและไม่มีส่วนเคลื่อนที่ มีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดการรั่วไหลของสารทาความเย็นออก
สู่ สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่ในปัจจุบนั ได้เปลี่ยนมาใช้สารทาความเย็น R-134a ทดแทน R-22 ใน
การผลิตฮีทไปป์ เพื่อให้เป็ นไปตามพิธีสารมอนทรี ออลในการควบคุมปริ มาณการใช้สารทาความเย็นที่มีผลต่อ
การทาลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
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9. ความแพร่ หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย
จากการตรวจสอบกับ ผู จ้ าหน่ า ยและฐานข้อ มู ล โรงงานอาคารควบคุ ม ของ พพ. ประมาณการว่ า มี ก ารน า
เทคโนโลยีการลดความชื้นด้วยฮีทไปป์ ไปประยุกต์ใช้แล้วกับสถานประกอบการประมาณไม่เกิน 4% ของจานวน
สถานประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ีได้ (ประมาณ 101 แห่งจาก 2,223 แห่ง)
โดยเมื่ อ พิ จารณากลุ่ มเป้ าหมายการใช้เทคโนโลยี น้ ี ในกลุ่ม อุ ต สาหกรรมและอาคารที่ มีศ ักยภาพแล้วพบว่า
เทคโนโลยีน้ ี สามารถขยายผลในสถานประกอบการที่ มีการใช้พลังงานรวมกันประมาณ 472 ktoe ตามข้อมูลการ
ใช้พ ลังงานของประเทศในปี 2549 (7) และจากการประมาณการในกรณี ที่ 20% ของสถานประกอบการที่ มี
ศักยภาพเหล่านี้นาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จะทาให้เกิดผลประหยัดพลังงานให้กบั ประเทศได้ปีละประมาณ 756
ล้านบาท
10. ตัวอย่ างกรณีศึกษา (4)
กรณีศึกษา:
โรงงานบริษทั กุลธร เคอร์ บี้ จากัด (มหาชน)
ประเภทโรงงาน:
ผลิตคอมเพรสเซอร์
การใช้เทคโนโลยี:
ติดตั้งฮีทไปป์ ทดแทนเครื่ องลดความชื้นเดิมแบบ Desiccant ซึ่ งใช้ Steam Coil ใน
ระบบเติมอากาศเข้าสู่ ระบบปรับอากาศแบบส่ วนกลางในห้องประกอบ
คอมเพรสเซอร์
เงินลงทุน:
750,000 บาท (เครื่ องเติมอากาศใหม่พร้อมฮีทไปป์ ขนาด 84,000 Btu/hr)
ผลประหยัดพลังงาน:
ไฟฟ้า 548,424 kWh/ปี
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: 1,371,060 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: ระยะเวลาคืนทุน:
0.55 ปี
กรณีศึกษา:
ประเภทโรงงาน:
การใช้เทคโนโลยี:

โรงงานบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จากัด (มหาชน)
ผลิตบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป
ติดตั้งฮีทไปป์ เพื่อลดความชื้ นที่คอยล์เย็นของระบบปรับอากาศแบบส่ วนกลางห้อง
ผสมเครื่ องปรุ งบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ปใส่ ซอง ทดแทนการระบบลดความชื้นเดิม ซึ่ งใช้
การลดอุณหภูมิของอากาศ และใช้ขดลวดให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า
เงินลงทุน:
1,140,000 บาท (เครื่ องปรับอากาศใหม่พร้อมฮีทไปป์ 28,500 Btu/hr x 4 ชุด)
ผลประหยัดพลังงาน:
ไฟฟ้า 673,344 kWh/ปี
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: 1,683,360 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: ระยะเวลาคืนทุน:
0.68 ปี
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11.
(1)
(2)
(3)
(4)

แหล่ งข้ อมูลอ้ างอิง
Wrap-Around Dehumidifier Heat Pipes, Heat Pipe Technology, Inc.
เอกสารประกอบการนาเสนอ What are Heat Pipes, Heat Pipe Technology, Inc., Natural Green Innovation.
Why Heat Pipes? Case Summaries, Heat Pipe Technology, Inc.
กรณี ศึกษา 013 การใช้ฮีทไปป์ เพื่อประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, 2547
(5) เอกสารประกอบการนาเสนอ ระบบปรับอากาศ และ ระบบควบคุมความชื้น สาหรับโรงแรมกับการ
ประหยัดพลังงาน, บริ ษทั เนเชอรัล กรี น อินโนเวชัน่ จากัด
(6) เอกสารประกอบการนาเสนอ ระบบปรับอากาศ และระบบควบคุมความชื้น สาหรับห้องผ่าตัดกับการ
ประหยัดพลังงาน, บริ ษทั เนเชอรัล กรี น อินโนเวชัน่ จากัด
(7) รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

5.12.2 เทคโนโลยีการลดความชื้นด้ วยสารดูดความชื้นเหลว (Liquid Desiccant Dehumidification
1. หลักการทางานของเทคโนโลยี (1) (2)
เทคโนโลยีการลดความชื้ นด้วยสารดูดความชื้ นเหลวอาศัยการทางานของสารละลายของสารดูดความชื้ นในการดึ ง
ความชื้ นออกจากอากาศ โดยสามารถควบคุ มความชื้ นของอากาศได้ในระดับความชื้ นสัมพัท ธ์ต่ ากว่า 40% RH
ในช่วงอุณหภูมิประมาณ 22 + 1 oC โดยระบบลดความชื้ นด้วยสารดูดความชื้ นเหลวจะประกอบด้วย 3 ส่ วนหลัก คือ
ส่ วนดู ด ความชื้ น (Collection Section), ส่ ว นคายความชื้ น (Regeneration Section) และส่ วนปั๊ ม ความร้ อ น (Heat
Pump Section) ดังแสดงในรู ปที่ 5.12-8

รู ปที่ 5.12-8 แสดงส่ วนประกอบของระบบลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลว
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 ส่ วนดูดความชื้น (Collection Section) จะดูดอากาศที่ตอ้ งการลดความชื้นผ่านส่ วนดูดความชื้น ที่มีสารละลาย
ลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ซึ่ งไหลผ่าน Heat Exchanger ฝั่งเย็นและได้รับการถ่ายเทความเย็นจาก Heat Exchanger จนมี
อุณหภูมิต่า พ่นกระจายเป็ นละอองฝอยอยูใ่ นส่ วนดูดความชื้น เมื่ออากาศที่ตอ้ งการลดความชื้นสัมผัสกับสารละลาย
ลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ตัวสารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ก็จะดูดความชื้นในอากาศไว้พร้อมๆกับถ่ายเทความเย็น
จากสารละลายให้แก่อากาศ จึงทาให้อากาศที่ผา่ นส่ วนดูดความชื้นมีคุณสมบัติแห้งและเย็น สารละลายลิเทียมคลอ
ไรด์ ( LiCl ) ที่ดูดความชื้นไว้กจ็ ะไหลลงมายังถาดรองรับ และไหลวนจากด้านดูดความชื้ นไปยังส่ วนคายความชื้น
(Regeneration Section)
 ส่ วนคายความชื้ น (Regeneration Section) จะมีปั๊มซึ่ งทาหน้าที่ดูดสารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ไหลผ่าน
Heat Exchanger ฝั่งร้อน และได้รับการถ่ายเทความร้อนให้สารละลายลิเทียมคลอไรด์ ( LiCl ) จนมีอุณหภูมิสูงขึ้น
หลังจากนั้นจะพ่นเป็ นละอองฝอยลงในด้านคายความชื้น และเครื่ องจะดูดอากาศจากภายนอกมาผ่าน Pre-Heat Coil
ของส่ วนปั๊ มความร้อน เพื่อทาให้อุณหภูมิของอากาศสู งขึ้น เมื่ออากาศจากภายนอกสัมผัสกับสารละลายลิเทียมคลอ
ไรด์ (LiCl) ด้านคายความชื้น อากาศจากภายนอกก็จะพาความชื้นที่เกาะอยูท่ ี่สารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl)
ออกไปด้วย สารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ที่คายความชื้นออกก็จะไหลวนกลับไปยังด้านดูดความชื้นเพื่อทาการ
ดูดความชื้นต่อไป
 ส่ วนปั๊มความร้ อน (Heat Pump Section) จะเป็ นส่ วนที่ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของน้ ายา R-22 เพื่อให้เกิด
การถ่ายเทความร้อนและความเย็นให้แก่ Heat Exchanger ทั้งฝั่งร้อนและฝั่งเย็นซึ่ งจะนาไปใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิ
และลดอุณหภูมิของสารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) จึงเห็นได้วา่ กระบวนการต่างๆของระบบลดความชื้นด้วยสาร
ดูดความชื้นเหลวจะมีการใช้พลังงานหลักที่ส่วนปั๊มความร้อนเท่านั้น และได้นาคุณสมบัติดา้ นความเย็นและความ
ร้อนไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ จึงทาให้มีการใช้พลังงานที่นอ้ ยกว่าระบบอื่นๆ
2. การใช้ ทดแทนเทคโนโลยีเดิม (2) (3)
ในอดีตการออกแบบระบบควบคุมความชื้นในระดับต่ากว่า 40% RH โดยมีอุณหภูมิของห้องปรับอากาศประมาณ 22
+ 1 oC มี ความจาเป็ นที่ จะต้องใช้เครื่ องลดความชื้ น (Desiccant Dehumidifying Unit) ในการรักษาระดับความชื้ น
ภายในห้องให้ได้ตามต้องการ เนื่ องจากเครื่ องปรับอากาศโดยทัว่ ไปไม่สามารถดึงความชื้ นออกจากอากาศที่สภาวะ
ดังกล่าว ดังนั้นเครื่ องปรับอากาศจึ งทาหน้าที่ ในการเก็บความร้ อนสัมผัสของห้องเท่ านั้น และความชื้ นที่ เกิ ดขึ้ น
ทั้งหมดจะถูกกาจัดโดยเครื่ องลดความชื้นแต่เพียงอย่างเดียว
เครื่ องลดความชื้นแบบเดิมที่นิยมใช้กนั จะเป็ นชนิดกงล้อดูดความชื้น (Desiccant Wheel) ซึ่ งมีการใช้สารดูดความชื้ น
อาทิ เช่ น LiCl หรื อ Silica Gel และมี ก ารใช้ Heater ซึ่ งอาจเป็ น Electric Heater หรื อ Steam Heater ในการเพิ่ ม
อุณหภูมิอากาศเพื่อไล่ความชื้นออกจากสารดูดความชื้น ซึ่ งต้องใช้พลังงานสู งมาก และผลที่ตามมา คือ อากาศแห้งที่
ส่ ง กลับ สู่ ห้ อ งจะมี อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ นมาก (เพิ่ ม ประมาณ 15 – 20 oC จากอุ ณ หภู มิ ห้ อ ง) จึ ง ท าให้ ก ารออกแบบ
เครื่ องปรับอากาศจะต้องมีขนาดการทาความเย็นที่มากขึ้น เพื่อชดเชยภาระความร้อนที่เกิดขึ้นจากเครื่ องลดความชื้ น
ดังนั้น เทคโนโลยีในการควบคุมความชื้ นแบบเดิมจึงจาเป็ นที่จะต้องสิ้ นเปลืองพลังงานเป็ นอย่างมาก (ดูรูป 5.12-9
และแผนภูมิ Psychrometric ในรู ป 5.12-10)
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รู ปที่ 5.12-9 แสดงระบบลดความชื้นด้วยกงล้อดูดความชื้นซึ่ งใช้ Electric Heater

รู ปที่ 5.12-10 แผนภูมิ Psychrometric เปรี ยบเทียบสภาวะอากาศสาหรับระบบควบคุมความชื้นแบบต่างๆ (3)
ในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับเครื่ องลดความชื้ น และอุปกรณ์ลดความชื้ นสาหรับเครื่ องปรับอากาศ
ซึ่ งสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมาก เทคโนโลยีใหม่ที่กล่าวถึงนี้ คือ เครื่ องลดความชื้ นแบบสารดูดซึ มเหลว
(Liquid Desiccant) ซึ่ งใช้สารดูดความชื้ นชนิ ดสารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ในการดึงความชื้ นและลดอุณหภูมิ
ของอากาศไปพร้อมกัน ข้อได้เปรี ยบอย่างยิ่งของเทคโนโลยีน้ ี คือ การออกแบบใช้งานร่ วมกับระบบปั๊ มความร้อนทา
ให้การใช้พลังงานของตัวเครื่ องเหลือเพียง 1 ใน 3 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับเทคโนโลยีเดิม อากาศที่ ผ่านการดึ งความชื้ น
ออกจะมีคุณสมบัติแห้งและเย็น มีอุณหภูมิต่ากว่าอุณหภูมิก่อนเข้าเครื่ องลดความชื้ นประมาณ 5-7 oC จึงทาให้ขนาด
ของเครื่ องปรั บอากาศที่ ใช้ทาความเย็นให้แ ก่ ห้องมี ข นาดเล็กลงได้ ซึ่ งช่ วยลดการใช้พ ลังงานของทั้งเครื่ อ งลด
ความชื้นและเครื่ องปรับอากาศลงได้อย่างมาก
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน
จากข้อมูลกรณี ศึกษาในประเทศไทย (3) เทคโนโลยีการลดความชื้ นด้วยสารดู ดความชื้ นเหลวสามารถลดการใช้
พลังงานในกระบวนการลดความชื้ นได้ประมาณ 50% เมื่ อเที ยบกับระบบลดความชื้ นเดิ มที่ ใช้กงล้อดู ดความชื้ น
(Desiccant Wheel) และพลังงานไฟฟ้ า (Electric Heater) หรื อพลังงานความร้อน (Steam Heater) ในการไล่ความชื้ น
จากกงล้อดูดความชื้น (Regeneration)
จากข้อมูลผลการติ ดตั้งใช้งานของผูจ้ าหน่ าย (2)(4) ในการนาเทคโนโลยีการลดความชื้ นด้วยสารดูดความชื้ นเหลวมา
ติดตั้งสาหรับห้องบรรจุอาหารอบแห้งที่ ผ่านกระบวนการทาแห้งแบบ Vacuum Freeze Drying เพื่อควบคุมสภาวะ
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อากาศของห้องดังกล่าวให้มีความชื้ นสัมพัทธ์ที่ต่ ามาก คื อ 30% RH ที่ อุณ หภู มิห้อง 22.5 oC การเปรี ยบเที ยบการ
ลงทุ นและการประหยัดพลังงานระหว่างระบบปรั บอากาศและควบคุ มความชื้ นแบบเดิ มกับแบบใหม่ ดังตาราง
ต่อไปนี้
รายละเอียดงบประมาณการลงทุน
1. ระบบ Air-Cooled Split Type (บาท)
2. เครื่ องลดความชื้น (บาท)
งบประมาณการลงทุนทั้งหมด (บาท)
1. ระบบปรับอากาศ
ขนาดทาความเย็นรวม (Ton)
กาลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW)
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใน 1 เดือน (kWh/เดือน)
ค่ าใช้ จ่ายพลังงานไฟฟ้า (บาท/เดือน)
2. ระบบควบคุมความชื้ น
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (kW)
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใน 1 เดือน (kWh/เดือน)
ค่ าใช้ จ่ายด้านไฟฟ้า (บาท/เดือน)
รวมค่ าใช้ จ่ายไฟฟ้าทั้งหมด (บาท/เดือน)
รวมค่ าใช้ จ่ายไฟฟ้าทั้งหมด (บาท/ปี )

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

ระบบ Desiccant Wheel ส่ วนต่ าง
1,750,000 (35 TR)
500,000
1,350,000
-150,000
3,100,000
350,000

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

หมายเหตุ: คิ ดค่ าใช้ จ่ายด้ านพลังงานไฟฟ้าที่ 2.75 บาท/kWh, 24ชั่วโมง/วัน, 30 วัน/เดือน, 1.5 kW/TR
จากตารางข้ างต้ นสามารถจะเห็นได้ ว่าการใช้ ระบบลดความชื ้นด้ วยสารดูดความชื ้นเหลว สามารถลดงบประมาณ
รวมในการลงทุนได้ ประมาณ 10% – 15% รวมทั้งยังสามารถลดค่ าใช้ จ่ายด้ านพลังงานไฟฟ้าได้ มากถึง 50%
4. สภาพที่เหมาะสมกับการใช้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการลดความชื้ นด้วยสารดูดความชื้ นเหลวเหมาะสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรื ออาคารปรับอากาศที่
ต้องการควบคุมความชื้ นในพื้นที่ หรื อกระบวนการผลิตให้อยู่ในช่วงความชื้ นสัมพัทธ์ต่ากว่า 40% RH เพื่อทดแทน
ระบบควบคุมความชื้นแบบกงล้อดูดความชื้นที่มีการใช้พลังงานสู ง
5. กลุ่มเป้ าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้แก่
 โรงงานผลิตและบรรจุอาหารอบแห้ง
 โรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง
 โรงงานผลิตภัณฑ์นม
 โรงงานผลิตยา
 โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก
 โรงงานผลิตชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
 โรงงานผลิตเคมีภณ
ั ฑ์
 ฯลฯ
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รู ปที่ 5.12-11 ระบบลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลวที่ติดตั้งในโรงงานผลิตยา (4)
6. ราคาของเทคโนโลยี
ราคาของระบบลดความชื้ นด้วยสารดูดความชื้ นเหลว จะขึ้ นอยู่กบั ขนาดติ ดตั้งของระบบและประเภทการติดตั้งใช้
งาน โดยจากข้อมูลกรณี ศึกษาการติดตั้งในประเทศไทย (2) ค่าใช้จ่ายของการติดตั้งระบบจะอยูท่ ี่ประมาณ 400,000 –
600,000 บาทต่อขนาดอัตราการไหล 1,000 CFM
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี
จากข้อมูลจากกรณี ศึกษาในต่างประเทศ (1) และกรณี ศึกษาการติดตั้งในประเทศไทย (2) เทคโนโลยีการลดความชื้น
ด้วยสารดูดความชื้นเหลวสามารถให้ผลประหยัดซึ่ งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 – 5 ปี
8. ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
เทคโนโลยี ก ารลดความชื้ น ด้ว ยสารดู ด ความชื้ น เหลว มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มต่ า อยู่ ใ นระดับ เดี ย วกับ
เครื่ องปรับอากาศทัว่ ไป และสารลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ซึ่ งเป็ นสารดูดความชื้ นเหลว เป็ นสารที่ มีความเป็ นพิษต่อ
สิ่ งแวดล้อมต่า (ระดับใกล้เคียงกับเกลือโซเดียมคลอไรด์)
9. ความแพร่ หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย
จากการตรวจสอบกับผูจ้ าหน่ ายและฐานข้อมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการว่ามีการนาเทคโนโลยี
การลดความชื้ นด้วยสารดูดความชื้ นเหลวไปประยุกต์ใช้แล้วกับสถานประกอบการประมาณไม่เกิน 3% ของจานวน
สถานประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ีได้ (ประมาณ 40 แห่งจาก 1,218 แห่ง)
โดยเมื่ อ พิ จ ารณากลุ่ ม เป้ า หมายการใช้เทคโนโลยี น้ ี ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมและอาคารที่ มี ศ ัก ยภาพแล้ว พบว่ า
เทคโนโลยีน้ ี สามารถขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใช้พลังงานรวมกันประมาณ 472 ktoe ตามข้อมูลการใช้
พลังงานของประเทศในปี 2549 (5) และจากการประมาณการในกรณี ที่ 20% ของสถานประกอบการที่ มีศกั ยภาพ
เหล่านี้นาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จะทาให้เกิดผลประหยัดพลังงานให้กบั ประเทศได้ปีละประมาณ 378 ล้านบาท
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10. ตัวอย่ างกรณีศึกษา (3)
กรณีศึกษา:
โรงงานบริษทั โรงงานเภสั ชกรรมแอตแลนติค จากัด
ประเภทโรงงาน:
ผลิตยา
การใช้เทคโนโลยี:
ติดตั้งระบบลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลวชนิดใช้ปั๊มความร้อน ทางาร่ วมกับ
ระบบปรับอากาศของโรงงาน เพื่อควบคุมสภาพความดัน อุณหภูมิ และความชื้นของ
พื้นที่กระบวนการผลิต
เงินลงทุน:
600,000 บาท (เครื่ องลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลวชนิ ดใช้ปั๊มความร้อนขนาด
1,650 CFM)
ผลประหยัดพลังงาน:
ไฟฟ้า 40,248 kWh
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: 110,688 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: ระยะเวลาคืนทุน:
5.4 ปี
กรณีศึกษา:
ประเภทโรงงาน:
การใช้เทคโนโลยี:

โรงงานบริษทั ดัชมิลล์ จากัด
ผลิตอาหารประเภทผลิตภัณฑ์นม
ติดตั้งระบบลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลวชนิดใช้ปั๊มความร้อน ทางานร่ วมกับ
ระบบเติมอากาศควบคุมความชื้น (ฮีทไปป์ ) เพื่อควบคุมสภาพอุณหภูมิ และความชื้น
ภายในตูฉ้ ี ดพลาสติกสาหรับผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ให้อยูใ่ นช่วงที่เหมาะสม
เงินลงทุน:
1,654,000 บาท (แบ่งเป็ น ค่าเครื่ องลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นขนาด 1,000 CFM
592,000 บาท, ค่าระบบเครื่ องเติมอากาศ 476,000 บาท, ค่าติดตั้งงานระบบและค่า
อุปกรณ์อื่นๆ 586,000 บาท)
ผลประหยัดพลังงาน:
ไฟฟ้า 207,360 kWh/ปี
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: 570,240 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: 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 การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้นระดับต่าโดยใช้เทคโนโลยีใหม่, บริ ษทั
เนเชอรัล กรี น อินโนเวชัน่ จากัด
(3) กรณี ศึกษา 027 การใช้เครื่ องลดความชื้นแบบสารดูดซึ มเหลว (Liquid Desiccant Dehumidifier), กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2547
(4) Newsletter, Dry-Cooling News, Spring 2004, Volume III, DryKor Inc.
(5) รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
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5.12.3 เทคโนโลยีการบาบัดและปรับสภาพนา้ ด้ วยโอโซน (Ozone Water Treatment)
1. หลักการทางานของเทคโนโลยี (3)(4)
โอโซน คือ อะไร
โอโซนเป็ นโมเลกุลที่ประกอบไปด้วยออกซิ เจนสามอะตอม มีสัญลักษณ์ทางเคมีเป็ น O3 โอโซนเป็ นก๊าซที่ไม่เสถียร
และสลายได้ดว้ ยตัวเอง โดยปกติโอโซนจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติจากการที่รังสี อลั ตราไวโอเลตในแสงอาทิตย์
ทาให้โมเลกุลของออกซิ เจนในบรรยากาศชั้นสตาโตรสเฟี ยร์ ที่ ระดับความสู ง 15-50 กิโลเมตรเหนื อระดับน้ าทะเล
แตกตัวออกเป็ นอะตอมของออกซิ เจนและไปทาปฏิ กิริยารวมตัวกับออกซิ เจนกลายเป็ นโอโซน ดังแสดงในรู ปที่
5.12-12
OXYGEN (O2)

OZONE(O3)
O2

+

ULTRAVIOLET
LIGHT

O1
o2

=

O3

OXYGEN ATOMS

รู ปที่ 5.12-12 การเกิดโอโซนตามธรรมชาติ (4)
นอกจากการเกิ ดขึ้ นเองตามธรรมชาติ แล้ว โอโซนยังสามารถเกิ ดขึ้ นได้จากการผ่านอากาศแห้งและมี คุณ สมบัติที่
เหมาะสมเข้าไปยังสนามไฟฟ้ า แบบ Corona Discharge ท าให้ อ อกซิ เจนในอากาศบางส่ วนแตกตัวเกิ ด อะตอม
ออกซิ เจน ซึ่ งจะรวมตัวกับออกซิ เจนเกิดเป็ นโอโซนได้ ดังแสดงในรู ปที่ 5.12-13

Ozone
Gas

Ground

Cooling Water
o3

o3

o2

o2

o2

o3

Oxygen
Gas
Feed

Glass Dielectric
Variable High Voltage Electrode

High Voltage

รู ปที่ 5.12-13 แสดงรู ปแสดงการเกิดโอโซนจากสนามไฟฟ้าแบบ Corona Discharge (4)
โอโซนมีคุณสมบัติที่สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่ ได้อย่างรุ นแรง สามารถทาลายเซลล์เนื้ อเยื่อของเชื้อโรคได้แบบ
เฉี ยบพลัน มีฤทธิ์ ในการฆ่าเชื้อโรคได้เร็ วกว่าคลอรี น 3,125 เท่า
การประยุกต์ ใช้ โอโซน
โอโซนได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่ างๆ เช่ น ใช้ปรั บสภาพอากาศ เพื่ อขจัด กลิ่ นอับ และฆ่ าเชื้ อโรค ใช้
ประกอบกับเครื่ องทาน้ าดื่ม ใช้ประกอบการล้างผักผลไม้ และอาหารสด ใช้ในการแพทย์ เช่ น ใช้ฆ่าเชื้ อโรคในห้อง
ผ่าตัด ใช้บาบัดน้ าในสระว่ายน้ า ใช้ในกระบวนการซักผ้า รวมถึงใช้เพื่อฆ่าเชื้ อโรคและปรับสภาพน้ าในระบบน้ า
ระบายความร้อนสาหรับระบบปรับอากาศและกระบวนการผลิต
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2. การใช้ ทดแทนเทคโนโลยีเดิม
โอโซนสามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการบาบัดและปรับสภาพน้ า เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรื อปรับสภาพน้ า และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ดังต่อไปนี้
 การใช้โอโซนในระบบน้ าระบายความร้อนของเครื่ องทาน้ าเย็น เพื่อฆ่าเชื้อโรคและปรับสภาพน้ าซึ่ งเป็ นสาเหตุที่
ทาให้เกิดการกัดกร่ อนและตะกรันในระบบแทนการใช้สารเคมีในการปรับสภาพน้ า ระบบโอโซนเป็ นระบบที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งในการฆ่าเชื้อโรคที่อยูใ่ นน้ า ทาให้ลดการใช้สารเคมี และความจาเป็ นในการโบลว์ดาวน์เพื่อ
รักษาคุณภาพน้ าของระบบหอระบายความร้อน และที่สาคัญช่วยลดการเกิดตะกรันทาให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
แลกเปลี่ยนความร้อนของหอระบายความร้อน ส่ งผลให้สมรรถนะการทาความเย็นของเครื่ องทาน้ าเย็นดีอยู่
ตลอดเวลา ทาให้การใช้พลังงานของระบบการทาความเย็นลดลง

รู ปที่ 5.12-14 แสดงการใช้สารเคมีและการโบลว์ดาวน์ในระบบน้ าระบายความร้อนสาหรับเครื่ องทาน้ าเย็น (1)

รู ปที่ 5.12-15 แสดงการใช้โอโซนในระบบน้ าระบายความร้อนสาหรับเครื่ องทาน้ าเย็น (1)
 การใช้โอโซนในกระบวนการซักผ้า ระบบโอโซนสามารถติดตั้งกับระบบเครื่ องซักผ้าทดแทนการใช้น้ าร้อน
และลดการใช้ผงซักฟอก ทาให้สามารถลดปริ มาณการใช้น้ า ผงซักฟอก สารเคมีและพลังงานที่ใช้ในการผลิตน้ า
ร้อนในระบบลงได้
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รู ปที่ 5.12-16 แสดงการใช้โอโซนในระบบเครื่ องซักผ้า (4)
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน
การใช้โอโซนในการบาบัดและปรับสภาพน้ า มีศกั ยภาพในการประหยัดพลังงานดังนี้
 กรณีการใช้ โอโซนในระบบนา้ ระบายความร้ อนของเครื่ องทาน้าเย็น
จากข้อมูลการติดตั้งใช้งานระบบโอโซนกับระบบน้ าระบายความร้อนของเครื่ องทาน้ าเย็นในประเทศสหรัฐอเมริ กา(1)
การใช้โอโซนสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน ทาให้ประสิ ทธิ ภาพการทางานของเครื่ องทาน้ าเย็น
เพิ่มขึ้นประมาณ 10%-20% ช่วยลดปริ มาณการใช้สารเคมี ลดปริ มาณการใช้น้ า และการโบลว์ดาวน์น้ าทิ้ง ทั้งนี้ ได้มี
การสรุ ปแสดงผลการเปรี ยบเที ยบค่าใช้จ่ายจากการติ ดตั้งโอโซนกับระบบระบายความร้อนของเครื่ องทาน้ าเย็นกับ
โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไว้ดงั นี้
รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
ค่าไฟฟ้าของระบบปรับ
สภาพ
ค่าสารเคมี
ค่าแรงงาน
ค่าใช้จ่ายจากการโบลว์
ดาวน์
ค่าก๊าซคลอรี น
ค่าไฟฟ้าของระบบรวม
รวมค่ าใช้ จ่ายต่ อปี

การปรับสภาพด้ วยเคมี
$0

การปรับสภาพด้ วยโอโซน
$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
จากข้อมูลการติดตั้งระบบโอโซนในระบบเครื่ องซักผ้าขนาดใหญ่ในต่างประเทศ (2)(3) และกรณี ศึกษาในประเทศไทย
(4)(5)
การใช้โอโซนสามารถให้ผลที่ชดั เจนในการลดขั้นตอนการซัก ปริ มาณการใช้น้ าร้อน ปริ มาณการใช้สารเคมีและ
ผงซักฟอก ทาให้ลดปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิงสาหรับผลิตน้ าร้อนในการกระบวนการซักได้ประมาณ 80% ลดปริ มาณ
การใช้น้ าได้ประมาณ 5%-20% และลดปริ มาณสารเคมีสาหรับซักล้างได้ประมาณ 5%-30% นอกจากนี้การซักผ้าที่ใช้
น้ าอุณหภูมิต่าลงยังส่ งผลต่อคุณภาพของผ้าที่ซกั ด้วย
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จากข้อมูลการวิจยั การใช้ระบบโอโซนกับระบบเครื่ องซักผ้าขนาดใหญ่กบั โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศไทย
แสดงผลประหยัดไว้ดงั นี้
ตารางที่ 5.12-1 แสดงตัวอย่างเปรี ยบเทียบขั้นตอนการซักผ้าก่อนและหลังติดตั้งระบบโอโซน (3)
ขั้นตอน
ก่ อนติดตั้งระบบโอโซน
หลังติดตั้งระบบโอโซน
1
ซักล้างน้ าเปล่า (3 นาที)
2
ซักโดยใช้ผงซักฟอกและน้ าร้อน (20 นาที)
ซักโดยใช้ผงซักฟอกและน้ าโอโซน
(15 นาที)
3
ซักล้างน้ าเปล่า (5 นาที)
ซักล้างน้ าโอโซน (3 นาที)
4
ซักล้างน้ าเปล่า (5 นาที)
ซักล้างน้ าโอโซน (3 นาที)
5
ซักล้างน้ าเปล่า (5 นาที)
-

(3)

ได้

ตารางที่ 5.12-2 แสดงตัวอย่างเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายและผลประหยัดในการติดตั้งระบบโอโซน (3)
พลังงานที่ประหยัด ค่ าใช้ จ่ายก่ อนติดตั้ง ค่ าใช้ จ่ายหลังติดตั้ง ค่ าใช้ จ่ายที่ลดลง
ผลการประหยัด
ได้
(บาท/ปี )
(บาท/ปี )
(บาท/ปี )
(%)
เคมีภณ
ั ฑ์
698,979
412,807
286,172
40.94
ค่าไฟฟ้า
471,061
229,948
241,113
51.18
ค่าก๊าซ LPG
166,688
116,688
100
สาหรับทาน้ าร้อน
ค่าน้ า
76,851
63,718
13,133
17.09
ค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
1,413,579
706,474
707,105
50.03
4. สภาพที่เหมาะสมกับการใช้ เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการบาบัดและปรับสภาพน้ าด้วยโอโซนเหมาะสาหรับการติดตั้งใช้กบั โรงงานอุตสาหกรรมหรื ออาคารที่
ใช้ระบบทาความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ าเพื่อใช้ทดแทนระบบปรับสภาพน้ าด้วยสารเคมี และเหมาะกับการ
ติดตั้งกับกระบวนการซักล้างของโรงงานหรื ออาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนการใช้ผงซักฟอก สารเคมี
และพลังงานความร้อน
5. กลุ่มเป้ าหมายการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี (8)
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ี ได้แก่
 อุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานผลิตอาหารและเครื่ องดื่ม
 อุตสาหกรรมสิ่ งทอ ในกระบวนการซักฟอกย้อม
 โรงงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่ใช้เครื่ องปรับอากาศ หรื อระบบทาความเย็นที่ระบายความร้อนด้วยน้ า
 อาคารโรงแรมและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่มีกระบวนการซักผ้า
 ฯลฯ
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6. ราคาของเทคโนโลยี
ราคาของระบบการบาบัดและปรับสภาพน้ าด้วยโอโซนจะขึ้ นอยู่กบั ขนาดและประเภทของการติ ดตั้งใช้งาน โดย
ค่าใช้จ่ายของการติ ดตั้งระบบโอโซนสาหรับการปรับสภาพน้ าระบายความร้อน(1) จะอยู่ในช่ วงประมาณ 850,000 –
2,500,000 บาท ($25,000 - $70,000) สาหรั บหอระบายความร้ อนขนาด 1,000 ตัน หรื อเฉลี่ ยประมาณ 1,250 บาท
($36) ต่ อตัน สาหัรบราคาของระบบโอโซนตามกาลังผลิตสาหรับช่ วง 10 ถึง 3,700 กรัม/ช.ม. จะมี ราคาอยู่ในช่ วง
340,000 ถึง 10,200,000 บาท ($10,000 - $300,000)
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี
จากข้อมูลกรณี ศึกษาการติดตั้งใช้เทคโนโลยีการบาบัดและปรับสภาพน้ าด้วยโอโซนในประเทศไทย (1) แสดงผล
ประหยัดซึ่ งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 – 5 ปี
8. ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
เทคโนโลยีการบาบัดและปรับสภาพน้ าด้วยโอโซน ช่ วยควบคุมคุณภาพน้ าระบายความร้อน ทาให้ลดความถี่และ
ปริ มาณการใช้สารเคมีและน้ าเพื่อล้างทาความสะอาดระบบน้ าระบายความร้อน การใช้โอโซนในระบบซักผ้าช่วยลด
ปริ มาณการใช้น้ า ลดปริ มาณการใช้ผงซักฟอก สารเคมี และทาให้น้ าทิ้งจากกระบวนการซักผ้ามีคุณภาพที่ดีข้ ึนเป็ น
ผลดีต่อสิ่ งแวดล้อม
9. ความแพร่ หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย
จากการตรวจสอบกับผูจ้ าหน่ ายและฐานข้อมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการว่ามีการนาเทคโนโลยี
การบาบัดและปรับสภาพน้ าด้วยโอโซนไปประยุกต์ใช้แล้วกับสถานประกอบการประมาณไม่เกิ น 1% ของจานวน
สถานประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน้ ีได้ (ประมาณ 11 แห่งจาก 2,972 แห่ง)
โดยเมื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมายการใช้เทคโนโลยีน้ ี ในกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารที่มีศกั ยภาพแล้วพบว่า เทคโนโลยี
นี้สามารถขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใช้พลังงานรวมกันประมาณ 450 ktoe ตามข้อมูลการใช้พลังงานของ
ประเทศในปี 2549 (5) และจากการประมาณการในกรณี ที่ 2-0% ของสถานประกอบการที่ มี ศ ักยภาพเหล่ านี้ น า
เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จะทาให้เกิดผลประหยัดพลังงานให้กบั ประเทศได้ปีละประมาณ 1,441 ล้านบาท
10. ตัวอย่ างกรณีศึกษา (1)
กรณีศึกษา:
โรงงานบริษทั ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จากัด
ประเภทโรงงาน:
ผลิตชิ้นส่ วนรถจักรยานยนต์
การใช้เทคโนโลยี:
ติดตั้งระบบโอโซน เพื่อปรับสภาพน้ าในระบบน้ าระบายความร้อนของเครื่ องทาน้ าเย็น
เงินลงทุน:
410,250 บาท (ระบบโอโซนขนาดกาลังผลิตก๊าซโอโซน 20 กรัม/ช.ม.)
ผลประหยัดพลังงาน:
ไฟฟ้า 48,260 kWh/ปี
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: 93,756 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: 200,000 บาท/ปี (ค่าล้างทาความสะอาดคอนเดนเซอร์ )
ระยะเวลาคืนทุน:
1.4 ปี

5-123

ตอนที่ 3 บทที่ 5 การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับระบบปรับอากาศ

กรณีศึกษา:
ประเภทอาคาร:
การใช้เทคโนโลยี:

โรงแรมโซฟี เทล เซ็นทรัล หัวหิน
โรงแรมขนาดใหญ่
ติดตั้งติดตั้งระบบผลิตก๊าซโอโซนเพื่อทางานร่ วมกับเครื่ องซักผ้าเดิมจานวน 6 เครื่ อง
ของโรงแรม
เงินลงทุน:
1,800,000 บาท (ระบบโอโซนสาหรับเครื่ องซักผ้า 6 ชุดขนาดซักผ้ารวม 387 ปอนด์)
ผลประหยัดพลังงาน:
ไฟฟ้า 31,965 kWh/ปี , LPG 13,671 kg/ปี
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้: 270,300 บาท/ปี
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยัดได้: 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 เซี่ ยงหลิว, การใช้เทคโนโลยีระบบโอโซนเพื่อการประหยัดพลังงานในเครื่ องซัก
ผ้าขนาดใหญ่ (Ozone for Energy Saving in Laundry System), การประชุมเชิงวิชาการเครื อข่ายพลังงานแห่ ง
ประเทศไทยครั้งที่ 1, 11-13 พฤษภาคม 2548
(4) กรณี ศึกษา 029 การทาความสะอาดและปรับสภาพน้ าโดยใช้โอโซน (Ozone for Water Treatment), กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2547
(5) รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
5.12.4 เทคโนโลยีระบบปรับอากาศแบบ VRF (VRV)
1. แนวคิดและหลักการทางาน

รู ปที่ 5.12-17 ตัวอย่างระบบ VRV (Variable refrigerant volume)
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ระบบปรับอากาศแบบ VRF (Variable refrigerant flow system) ได้ถูกออกแบบขึ้ นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 20 กว่าปี ที่
ผ่านมาและได้ขยายออกมาสู่ ประเทศต่างๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริ กา ยุโรป และประเทศอื่นๆ ทัว่ โลก ในประเทศ
ญี่ ปุ่นเองมี การใช้ระบบ VRF ประมาณ 50% ของอาคารพาณิ ชย์ขนาดกลาง (พื้ นที่ ไม่เกิ น 6,500 ตารางเมตร) และ
ประมาณ 33% ของอาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ (พื้นที่ มากกว่า 6,500 ตารางเมตร) ถึงแม้ว่าระบบ VRF ในบางประเทศ
เช่ นประเทศสหรัฐอเมริ กายังเพิ่ มเริ่ มต้นมีการใช้ระบบนี้ ไม่กี่ปีที่ ผ่านมาแต่ก็มีแนวโน้มเติบโตและมีการใช้มากขึ้ น
บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอากาศจากประเทศต่างๆ ก็มีการพัฒนาระบบ VRF ภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเองออกมา
บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องปรับอากาศ
DAIKIN
HITACHI
SAMSUNG
MIDEA
TRANE
LG
YORK (JOHNSON AND CONTROL)
CARRIER (TOSHIBA)
FUJITSU

ชื่อทางการค้า
VRV
SET FREE
DVM
MDV
TVR
MULTI V
VRF
VRF
VRF

คนที่ ทางานกับเครื่ องปรับอากาศโดยส่ วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ นผูใ้ ช้ ผูอ้ อกแบบ ผูต้ ิ ดตั้ง ผูด้ ูแลรักษา ค่ อนข้างคุน้ เคย
ระบบแบบแยกส่ วน Split type หรื อไม่กร็ ะบบผลิตน้ าเย็นแบบรวมศูนย์ หรื อ Chiller system สาหรับความหมายของ
ระบบ VRF อาจพิ จ ารณ าได้ ว่ า เป็ นแบบ Split type ที่ มี Evaporator หรื อ Fan Coil Unit หลายตั ว ต่ อ อยู่ กั บ
Condensing Unit ตัวเดียว

รู ปที่ 5.12-18 การเชื่อมต่อระหว่าง condensing unit และ evaporators
ถ้าเปรี ยบเที ยบระหว่าง ระบบผลิ ตน้ าเย็นแบบรวมศู นย์ กับ ระบบ VRF จะพบว่าระบบผลิ ตน้ าเย็นแบบรวมศูนย์
จะต้องอาศัยทั้งระบบท่อน้ าและระบบท่อลม ในการหมุนเวียนถ่ายเทความร้อนออกจากอาคาร ในขณะที่ VRF จะใช้
การอาศัยระบบน้ ายาโดยตรง ในการหมุนเวียนถ่ายเทความร้อนออกจากอาคาร แต่ท้ งั นี้ ระบบเองก็จะต้องใช้ระบบท่อ
น้ ายาและการควบคุมที่ซบั ซ้อนกว่า
คาว่า Variable Refrigerant Volume หมายถึ งการที่ ระบบจะต้องสามารถควบคุ มปริ มาณการไหลของน้ ายา ไปยัง
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evaporator แต่ละตัวได้อย่างอิสระ ซึ่ งจะทาให้ระบบปรับอากาศ ทางานได้หลายสภาวะในขณะเดียวกัน ขึ้นกับพื้นที่
และการใช้งาน ตัวอย่างเช่ นพื้นที่ ที่ตอ้ งการควบคุ มอุณหภู มิและความชื้ นที่ แตกต่ างกัน หรื อพื้นที่ สองโซนทางาน
พร้อมกัน โดยโซนหนึ่ งต้องการความร้อน อีกโซนหนึ่ งต้องการความเย็น อีกทั้งยังสามารถนาความร้อนและความ
เย็นมาแลกเปลี่ ยนกันได้อีกด้วย การควบคุ มปริ มาณการไหลของน้ ายาโดยการใช้ variable speed compressor เป็ น
หัวใจสาคัญของการทางานของระบบ VRF

รู ปที่ 5.12-19 ตัวอย่างเทคโนโลยี Variable Speed Compressor
การปรับเปลี่ยนระดับการทางานของคอมเพรสเซอร์ ระบบ VRF ซึ่ งเป็ นระบบหลักของเครื่ องระบบนี้ ทางานผ่าน
อุปกรณ์ที่เรี ยกว่า Variable speed compressor ทาให้ คอมเพรสเซอร์ ของระบบนี้ สามารถปรับเปลี่ยนการทางานเป็ น
ขั้นๆ ตามภาระการทาความเย็นที่ ตอ้ งการ โดยตัวอย่างของผูผ้ ลิ ตรายหนึ่ ง เริ่ มต้นจากรุ่ นเล็กซึ่ งมี ขนาด 6 แรงม้า
(ประมาณ 5 ตัน ความเย็น) สามารถควบคุม การทางานขึ้นลงได้ 13 ขั้น ส่ วนในรุ่ นใหญ่ขนาด 10 แรงม้า (ประมาณ 9
ตันความเย็น) สามารถ ควบคุมรอบ การทางานของคอมเพรสเซอร์ได้ 21 ขั้น

รู ปที่ 5.12-20 ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนระดับการทางานของคอมเพรสเซอร์
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อุปกรณ์ท่อแบ่งจ่ายน้ ายา (Refrigerant piping) เป็ นอุปกรณ์เสริ มที่ทาให้สามารถเดินท่อน้ ายาแบบรวมท่อหรื อแยกท่อ
ได้เหมือนการเดิ นระบบท่อน้ าประปา ทาให้ การติดตั้ง ท่อน้ ายาปรับอากาศ สะดวก ประหยัด และยืดหยุ่น กว่าการ
เดินท่อน้ ายาในระบบเดิม ทาให้ระบบนี้ สามารถติดตั้ง FCU หลายชุด กับ CDU เพียงตัวเดียวได้

รู ปที่ 5.12-21 การเดินท่อน้ ายาระหว่าง FCU และ CDU

รู ปที่ 5.12-22 อุปกรณ์ท่อแบ่งจ่ายน้ ายา (REFRIGERANT PIPING)

Split type
conventional
piping system
VRF piping
system
รู ปที่ 5.12-23 การเดินท่อน้ ายาระหว่าง CONVENTIONAL SPLIT TYPE และ VRF SYSTEM
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ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ FCU หรื อ Indoor Units หลายชนิ ด ได้ตามความเหมาะสม เช่ น แบบฝั งฝ้ าเพดาน
(Ceiling Mounted Cassette), แบบซ่ อ นในฝ้ า เพดาน (Ceiling Mounted Duct Type และ Ceiling Mounted Built-in
Type), แบบแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Suspended Type), แบบติดผนัง (Wall Mounted Type), แบบตั้งพื้นภายนอก (Floor
Stand Type), แบบตั้งพื้นชนิดซ่อน (Concealed Floor Stand Type) เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการใช้งาน
การควบคุมของระบบ VRF จะใช้ Wiring System ลักษณะจะเป็ นสายสัญญาณที่ต่อกันในรู ปแบบอนุกรมจากเครื่ อง
FCU เข้าหากันแล้วต่อเข้าเครื่ อง CDU การต่ออุปกรณ์ควบคุมสามารถต่อกับ CDU เพียงจุดเดียวจะสามารถควบคุม
การทางานของระบบทั้งหมดได้ (รายละเอียดเกี่ยวกับระบบควบคุมการทางาน มีขอ้ ปลีกย่อย อีกมาก สามารถ ศึกษา
ได้จากเอกสารของผูผ้ ลิตแต่ละราย) ระบบควบคุมการทางานและแจ้งความผิดพลาดในการทางานของเครื่ องตั้งแต่
การตรวจสอบความผิดพลาดในการต่ อเชื่ อมสายเคเบิ ลความผิดพลาดในการเดิ นท่ อน้ ายาปรับอากาศ และในบาง
ผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมต่อระบบควบคุมนี้ เข้ากับระบบบริ หารอาคาร (BMS) ส่ วนกลางได้ดว้ ย

รู ปที่ 5.12-24 ระบบ WIRING ของการควบคุมระหว่าง FCU และ CDU
การแก้ปั ญ หาเรื่ อ งระบบน้ า มัน หล่ อ ลื่ น ระบบ VRF มี การพัฒ นาและแก้ไ ขปั ญ หาเรื่ องระบบน้ ามัน หล่ อลื่ น ใน
คอมเพรสเซอร์ ทาให้สามารถวางท่อน้ ายาทาความเย็นได้ไกลกว่าการวางท่อน้ ายาในระบบเดิมมาก ดังในภาพเป็ น
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์หนึ่ งซึ่ งระยะห่ างของระหว่าง CDU (Outdoor Unit) กับ FCU (Indoor Unit) ในระบบแบบนี้ มี
ระยะทางสู ง สุ ด เท่ ากับ 100 เมตร ระดับ แตกต่ า งระหว่ า ง Outdoor Unit กับ Indoor Unit เท่ า กับ 50 เมตร ระดับ
แตกต่างของ Indoor Unit แต่ละชุดในระบบเดียวกันเท่ากับ 15 เมตร (ทั้งนี้ ในแต่ละผลิตภัณฑ์อาจมีขอ้ จากัดในส่ วนนี้
แตกต่างกัน ซึ่ งผูอ้ อกแบบและผูใ้ ช้จะต้องศึกษาข้อมูลจากผูผ้ ลิตแต่ละราย)

รู ปที่ 5.12-25 ตัวอย่าง ระยะห่างระหว่าง CDU และ FCU
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2. ข้ อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศ
ลักษณะการเปรียบเทียบ

ระบบ split type
แบบ constant refrigerant
flow system
ต้องมีพ้นื ที่วาง FCU โดย
สามารถกระจายไปเป็ นจุด
ย่อย หรื ออาจต่อเป็ นท่อลม
จากเครื่ อง FCU ก็ได้

ระบบ water cooled
chiller system

การวางอุปกรณ์แต่ละส่วน

ระยะห่างของ FCU กับ
CDU ได้ประมาณ 15 เมตร

ระยะห่างระหว่าง FCU,
chiller, cooling tower อยู่
ห่างกันได้มาก เนื่องจากใช้
ระบบปั๊ มน้ าและต้องใช้
ระบบท่อน้ าเย็นในการ
ทางาน ซึ่งระบบท่อน้ าเย็น
มักมีขนาดใหญ่ และ
ต้องการพื้นที่ติดตั้งมากใน
อาคาร

การถ่ายเทความร้อน

การถ่ายเทความร้อน เกิดขึ้น การถ่ายเทความร้อน
ในขั้นตอนเดียวระหว่าง
เกิดขึ้นสองขั้นตอน
น้ ายาทาความเย็นและอากาศ ประกอบไปด้วย
1) ขั้นตอนระหว่างน้ ายา
ทาความเย็นและน้ าเย็น 2)
ขั้นตอนระหว่างน้ าเย็น
และอากาศ ส่งผลต่อความ
สูญเสี ยของพลังงาน
ต้องมีสถานที่เปิ ดโล่งหรื อมี ไม่จาเป็ นต้องมีสถานที่
ต้องมีสถานที่เปิ ดโล่งหรื อ
เกล็ดระบายอากาศ ทุก
เปิ ดโล่งหรื อมีเกล็ดระบาย มีเกล็ดระบายอากาศ ทุก
ตาแหน่งของการติดตั้ง CDU อากาศ ทุกตาแหน่งของ
ตาแหน่งของการติดตั้ง

อุปกรณ์และการใช้พ้นื ที่

ผลกระทบต่อรู ปแบบ
สถาปั ตยกรรมภายนอก

ระบบ VRF
Variable refrigerant
flow system
ต้องมีพ้นื ที่วาง FCU โดย ต้องมีพ้นื ที่วาง FCU โดย
สามารถกระจายไปเป็ นจุด สามารถกระจายไปเป็ นจุด
ย่อย หรื ออาจต่อเป็ นท่อลม ย่อย หรื ออาจต่อเป็ นท่อลม
จากเครื่ อง FCU ก็ได้
จากเครื่ อง FCU ก็ได้
ต้องมีพ้นื ที่วาง chiller
พื้นที่วาง CDU รวมเป็ นจุด
ต้องมีพ้นื ที่วาง CDU
cooling tower และปั๊ มน้ า ใหญ่จุดเดียว หรื อแบ่งเป็ น
ตาแหน่งจะต้องอยูใ่ กล้ FCU ส่วนกลาง
โซน
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ระยะห่างระหว่าง FCU,
CDU อยูห่ ่างกันได้มาก
เนื่องจากใช้ระบบ variable
speed compressor
ไม่ตอ้ งใช้ระบบท่อน้ าเย็น
ในการทางาน ส่วนระบบ
ท่อน้ ายาที่ตอ้ งเดินใน
อาคารมีขนาดเล็ก และ
ต้องการพื้นที่ติดตั้งน้อย
กว่าระบบท่อน้ า
การถ่ายเทความร้อน
เกิดขึ้นในขั้นตอนเดียว
ระหว่างน้ ายาทาความเย็น
และอากาศ

ตอนที่ 3 บทที่ 5 การอนุรักษ์ พลังงานสาหรับระบบปรับอากาศ

ซึ่งกระจายไปทัว่ อาคาร

การทางาน part load ของ
อุปกรณ์ทาความเย็น

การแบ่งช่วงการติดตั้งระบบ

การควบคุมอุณหภูมิในส่วน
พื้นที่ปรับอากาศ

การติดตั้ง CDU ซึ่ง
กระจายไปทัว่ อาคาร
แต่จาเป็ นต้องมีหอ้ งเครื่ อง
สาหรับ chiller, ระบบปั๊ ม
น้ า, ที่ต้ งั ของ cooling
tower
การทางานของ CDU เป็ น
Chiller ในระบบ constant
แบบ on/off control ไม่
water flow ทางาน part
สามารถทางานแบบขั้นได้ load ไม่ได้ ต้องเปิ ดหรื อ
แบ่งส่วนการทางานโดย
ปิ ดอย่างเดียว ในขณะที่
กระจาย FCU ไปในพื้นที่ที่ Chiller ในระบบ varible
ต้องการเหมาะสาหรับการ water flow ทางาน part
ใช้งานที่มีการเปิ ดปิ ดระบบ load ได้ แต่ได้นอ้ ยขั้น
ปรับอากาศไม่พร้อมกันและ แบ่งส่วนการทางานโดย
การควบคุมอุณหภูมิไม่
กระจาย FCU หรื อ AHU
เท่ากันในแต่ละส่วน
ไปในพื้นที่ที่ตอ้ งการ
เหมาะสาหรับการใช้งานที่
มีการเปิ ดปิ ดระบบปรับ
อากาศพร้อมกัน
สามารถแบ่งการติดตั้งระบบ ต้องติดตั้งระบบทั้งหมด
เป็ นส่วนๆ ได้ตามการเปิ ดใช้ ในครั้งเดียว
งานของอาคาร
ตัดการทางานของ CDU ถ้า ต้องใช้ระบบ VAV
อุณหภูมิถึงจุดที่ตอ้ งการและ (variable air volume) เข้า
จะเริ่ มทางานอีกครั้งเมื่อเวลา มาช่วยในการควบคุม
ผ่านไปไม่นอ้ ยกว่า 3 นาที
ปริ มาณอากาศที่ไหลเข้า
การทางานของ CDU เป็ น
พื้นที่ใช้งาน
แบบรอบการหมุนคงที่

การใช้งานและการบารุ งรักษา มีจานวนอุปกรณ์ที่ตอ้ งดูแล
รักษาน้อย
สามารถใช้ช่าง
เครื่ องปรับอากาศทัว่ ไปใน
การซ่อมบารุ ง

มีจานวนอุปกรณ์ที่ตอ้ ง
ดูแลรักษามาก
และต้องใช้ช่าง
เครื่ องปรับอากาศที่มี
ความรู ้เฉพาะในการซ่อม
บารุ ง
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CDU ซึ่งกระจายไปทัว่
อาคารแต่จานวนของ
CDU จะน้อยกว่าในกรณี
ของ ระบบ split type
แบบ constant refrigerant
flow system อยูม่ าก
การทางานของ CDU เป็ น
แบบ variable speed
control สามารถทางาน
แบบขั้นได้แบ่งส่วนการ
ทางานโดยกระจาย FCU
ไปในพื้นที่ที่ตอ้ งการ
เหมาะสาหรับการใช้งานที่
มีการเปิ ดปิ ดระบบปรับ
อากาศไม่พร้อมกันและ
การควบคุมอุณหภูมิไม่
เท่ากันในแต่ละส่วน

สามารถแบ่งการติดตั้ง
ระบบเป็ นส่วนๆ ได้ตาม
การเปิ ดใช้งานของอาคาร
ทางานร่ วมกันระหว่าง
FCU และ CDU สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละ
พื้นที่ ได้แตกต่างกัน
การทางานของ CDU เป็ น
แบบ variable speed
compressor
มีจานวนอุปกรณ์ที่ตอ้ ง
ดูแลรักษาน้อย
แต่ยงั คงต้องใช้ช่าง
เครื่ องปรับอากาศที่มี
ความรู ้เฉพาะในการซ่อม
บารุ ง
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3. ประโยชน์ ของระบบ VRF
การติดตั้ง : ระบบผลิ ตน้ าเย็นแบบรวมศูนย์ หรื อ Chiller system มี การใช้ Water chiller ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ หนัก และ
ต้องการการยกด้วยปั้ นจัน่ ส่ วนระบบ VRF เป็ นอุปกรณ์ ที่มีน้ าหนักเบามากกว่า ไม่ว่าจะเป็ น condensing unit หรื อ
evaporator การขนย้ายแต่ละ unit ทาได้ง่ายกว่า ในกรณี ที่ตอ้ งระบบที่ มี capacity มาก เช่ นหลายร้อยตันความเย็น ก็
สามารถทาได้โดยการใช้ unit ย่อยมาทางานต่อเนื่ องกัน แต่ละระบบเป็ นระบบน้ ายาที่ สามารถควบคุมได้โดยอิสระ
แต่ใช้ระบบควบคุมร่ วมกัน ซึ่ งมีประโยชน์ในกรณี ที่อาคารมีภาระความร้อนไม่เต็มพิ กดั (part load) หรื อมี การใช้
อาคารในบางพื้ นที่ ไม่ ท้ งั หมด การปรั บน้ ายาสามารถทาให้ระบบมี ความเหมาะสมกับแต่ ละพื้ นที่ ได้ ซึ่ งมี ค วาม
คล้ายคลึงกับระบบ VAV (variable air volume system) ที่ทางานร่ วมกับระบบผลิตน้ าเย็นแบบรวมศูนย์ และยังคงใช้
แนวคิ ด ในการถ่ ายเทความร้ อ นโดยผ่ า นระบบท่ อ น้ า และระบบท่ อ ลม การที่ ร ะบบ VRF มี น้ า หนัก เบา ท าให้
โครงสร้างที่ ตอ้ งรองรับ มีขนาดเล็กลง ไม่ตอ้ งมีการใช้ท่อลมสาหรับการจ่ายลมเย็น แต่ยงั คงมีการใช้ท่อลมสาหรับ
การระบายอากาศระบบ VRF มีความเหมาะสมสาหรับการปรับปรุ ง หรื อติ ดตั้งเครื่ องปรับอากาศสาหรับอาคารเก่า
หรื ออาคารที่ตอ้ งมีการอนุ รักษ์เพราะทาให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมน้อยกว่าระบบผลิตน้ าเย็นแบบรวมศูนย์
ซึ่ งต้องมีพ้ืนที่ในการวาง water chiller, พื้นที่ในการวาง AHU, และการเดินท่อลม อย่างไรก็ตามเนื่องจากการที่ตอ้ งใช้
การเดินท่อน้ ายาจานวนมากในอาคาร การเดินท่อดังกล่าวต้องการช่างติดตั้งที่มีทกั ษะการทางานที่สูง เพื่อให้ได้งาน
ติดตั้งที่มีคุณภาพและไม่มีปัญหาในการทางานต่างๆ เช่น การรั่ว เกิดขึ้น
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รู ปที่ 5.12-26 ตัวอย่างการติดตั้งระบบ VRF
ความยื ด หยุ่ น ในการออกแบบ : condensing unit 1 ตัวสามารถท างานได้กับ evaporator ได้ห ลายตัว (ข้อมู ลเรื่ อ ง
จานวน สอบถามได้จากบริ ษทั ผูผ้ ลิต) โดยที่ evaporator หรื อ fan coil unit อาจมีได้หลายรู ปแบบเช่ น แบบติ ดผนัง
แบบแขวนใต้ฝ้า แบบตั้งพื้น การเพิ่มเติมระบบสามารถทาได้ง่ายกว่าระบบผลิตน้ าเย็นแบบรวมศูนย์
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รู ปที่ 5.12-27 การทางานร่ วมกันระหว่าง CDU 1 unit กับ FCU หลาย unit ที่มีความหลากหลาย
การดูแลรั กษาและซ่ อมบารุ ง : ถึงแม้ว่าระบบจะมีความซับซ้อนเรื่ องการควบคุมน้ ายาแต่เป็ นความซับซ้อนภายใน
วงจรควบคุมอิเลคทรอนิ กส์เท่านั้น ในแง่ผูใ้ ช้ ผูต้ ิ ดตั้ง ผูด้ ูแลรักษา ระบบ VRF จะมีลกั ษณะที่ คล้ายกับ ระบบ split
type มาก ซึ่ งมีความซับซ้อน อุปกรณ์ ที่นอ้ ยกว่า และการดูแลรักษาที่ ประหยัดกว่า ระบบผลิตน้ าเย็นแบบรวมศูนย์
การดูแลรักษาพื้ นฐานก็จะเหมือนกับเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนทัว่ ไป เช่นการเปลี่ยนแผ่นกรอง การทาความ
สะอาด coil ความแตกต่างที่ ชดั เจนคื อไม่มีระบบท่อน้ าเย็น ไม่ตอ้ งมีการทา water treatment อย่างไรก็ตามการดูแล
รักษาสาหรับระบบควบคุมและอิเลคทรอนิกส์อาจจะต้องพึ่งพาบริ ษทั ผูผ้ ลิตทั้งในแง่ service และ spare part
การควบคุ มอุณ หภู มิและความชื้ น : ระบบ VRF สามารถควบคุ มโซนหลายๆ โซนที่ ตอ้ งการความแตกต่ างของ
อุณหภูมิและความชื้นได้ เนื่ องจากระบบใช้ VARIABLE SPEED COMPRESSOR ทาให้สามารถควบคุมปริ มาณการ
ไหลของน้ ายา ความแม่นยาในการควบคุมอุณหภูมิอยูใ่ นช่วง +/- 1 DEG F (+/- 0.6 DEG C)

รู ปที่ 5.12-28 ข้อเปรี ยบเทียบการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง VRF และ ระบบ AHU ทัว่ ไป
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การประหยัดพลังงาน : ด้วยพื้นที่และสภาพการณ์ที่เหมาะสม ระบบ VRF อาจมีประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่า ระบบผลิตน้ า
เย็นแบบรวมศูนย์ ที่ ทางานร่ วมกับระบบท่อลม เนื่ องจากการที่ มีท่อลม โดยทัว่ ไปจะมีการรั่วของอากาศหมุนเวียน
ประมาณ 10-20% ของระบบลมหมุ น เวี ย นทั้ง หมด ระบบ VRF มัก จะประกอบไปด้ว ย 2-3 compressor ต่ อ 1
condensing unit ทาให้เกิดผลดีเมื่อระบบต้องการการทางานแบบ part load ซึ่ งโดยทัว่ ไประบบปรับอากาศจะทางาน
อยู่ที่ 40-80% ของ full load กรณี อาคารที่ตอ้ งการทั้งความร้อนและความเย็นในเวลาเดียวกัน ระบบสามารถถ่ายโอน
พลังงานระหว่างโซนได้ โดยการใช้ระบบ heat recovery

รู ปที่ 5.12-29 twin DC compressor
สาหรับผูผ้ ลิต VRF แต่ละราย จะมี แนวทางการออกแบบเป็ นของตนเอง หลายรายมีการใช้ระบบท่ อแบบสามทาง
(liquid, suction และ discharge) ประกอบกับวาล์วและอุปกรณ์ แลกเปลี่ยนความร้อน ที่ ใช้ในถ่ายเทความร้อนจาก
น้ ายาสภาวะ superheat ไปสู่ อุปกรณ์อื่นที่ตอ้ งการความร้อน
ประสิ ทธิ ภาพของระบบ VRF ขึ้ นกับพื้นที่และสภาพการณ์ที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่นอาคารหน่ วยงานรัฐหลังหนึ่ งใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา แบ่ งพื้ นที่ เป็ น 2 โซน มีพ้ื นที่ ใกล้เคี ยงกัน โดยโซน 1 มี การติ ดตั้ง ระบบ rooftop VAV และ
โซน 2 มี การติ ดตั้งระบบ VRF จากการทดสอบเปรี ยบเที ยบพบว่า การใช้พ ลังงานของ VRF ต่ ากว่า ระบบ VAV
ประมาณ 38%
การทดสอบเปรี ยบเที ยบระหว่างผูผ้ ลิ ต VRF ขนาด 200 TR ระหว่าง VRF แบบระบายความร้ อ นด้วยอากาศและ
ระบบผลิตน้ าเย็นแบบรวมศูนย์ระบายความร้อนด้วยน้ า ในประเทศสหรัฐอเมริ กา แสดงให้เห็นค่าติ ดตั้งของระบบ
VRF ที่ ถูกกว่าระบบผลิตน้ าเย็นแบบรวมศูนย์ระบายความร้อนด้วยน้ า ประมาณ 5-20% สาหรับการทางานในช่ วง
ปกติสาหรับ VRF ที่ใช้น้ ายา R410A พบว่าค่าการประหยัดพลังงานของระบบ VRF ดีกว่าระบบผลิตน้ าเย็นแบบรวม
ศูนย์ระบายความร้อนด้วยน้ า ประมาณ 30-40% โดยเฉลี่ย ข้อน่ าสังเกตอันหนึ่ งจากการทดสอบพบว่า ระบบผลิตน้ า
เย็นแบบรวมศูนย์ระบายความร้อนด้วยน้ า มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าระบบ VRF ณ ที่สภาวะมากกว่า 90% ของ full load
แต่ในช่วงเวลาทางานจริ ง มากกว่า 80% ของระบบทาปรับอากาศทางานอยูท่ ี่สภาวะ 45-80% ของ full load ซึ่ งระบบ
VRF มีประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าระบบผลิตน้ าเย็นแบบรวมศูนย์ระบายความร้อนด้วยน้ า จากการเปรี ยบเที ยบนี้ แสดงให้
เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าในช่วง part load ของระบบ VRF
การตรวจสอบการใช้พลังงานของระบบ VRF โดยการติดตั้งมิเตอร์ วดั ย่อยสาหรับแต่ละชุด condensing unit สามารถ
ทาได้โดยง่าย ทาให้สามารถตรวจสอบการใช้พลังงานของแต่ละโซน แต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจน มากกว่าระบบระบบ
ผลิตน้ าเย็นแบบรวมศูนย์ซ่ ึ งจาเป็ นต้องทาการตรวจสอบการใช้พลังงานในภาพรวมเท่านั้น ในบางลักษณะงานเช่ น
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เป็ นในอาคารที่มีพ้ืนที่ใช้งานร่ วมกันหลายหน่ วยงาน ก็สามารถทาการตรวจสอบการใช้พลังงานของแต่ละโซน แต่
ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
ความสามารถในการควบคุมสภาวะอากาศที่หลากหลาย : ระบบ VRF สามารถควบคุมโซนหลายๆ โซนที่ตอ้ งการ
ความแตกต่ างของอุณ หภู มิและความชื้ นได้ เนื่ องจากระบบใช้ variable speed compressor ทาให้ส ามารถควบคุ ม
ปริ มาณการไหลของน้ ายาได้อย่างแม่นยา จึ งมีความเหมาะสมในการใช้งานสาหรับอาคารที่มีหลายลักษณะพื้นที่ ใช้
งานและต้องการการควบคุมที่แตกต่างกัน เช่นอาคารสานักงาน โรงพยาบาล โรงแรม เป็ นต้น

รู ปที่ 5.12-30 ระบบ VRF ที่สามารถควบคุมโซนหลายๆ โซนที่ตอ้ งการความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื้น
ความต้ านทานต่ อกระแสลมในอาคารสู ง : โดยทัว่ ไปความเร็ วในการ discharge อากาศออกจาก condensing unit อยู่
ที่ ค วามเร็ ว 3-4 m/s เมื่ อ ติ ด ตั้ง condensing unit ในอาคารสู ง ซึ่ งมี ก ระแสลมที่ แ รงท าให้ การระบายความร้ อนไม่
สามารถทาได้อย่างที่ควรจะเป็ นจากในภาพจะเป็ นผลการ simulation ของอากาศที่เกิดการ recirculation เนื่ องจากลม
แรงในอาคารสู ง ส่ งผลให้การระบายความร้อนของ condensing unit เกิดปัญหา

3-4 m/s
10 m/s

รู ปที่ 5.12-31 ผลการ simulation ของอากาศที่เกิดการ recirculation เนื่องจากลมแรงในอาคารสู ง
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จากกราฟในภาพแสดงให้ เห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงความสามารถในการท างานของเครื่ องปรั บ อากาศแบบ
conventional split type ซึ่ ง condensing temperature ส่ งผลต่อ cooling capacity ถ้าอุณหภูมิของอากาศภายนอกเท่ากับ
35 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิในการควบแน่นของ CDU จะอยู่ที่ 55 องศาเซลเซี ยส แต่ถา้ อุณหภูมิของอากาศภายนอก
เท่ ากับ 31 องศาเซลเซี ย ส อุ ณ หภู มิใ นการควบแน่ นของ CDU จะอยู่ที่ 50 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ งถ้าอุณ หภู มิ ในการ
ควบแน่ นเพิ่ มขึ้ นจาก 50 องศาเซลเซี ยส มาเป็ น 55 องศาเซลเซี ยส ความสามารถในการทาความเย็น หรื อ cooling
capacity ก็จะลดลงประมาณ 10 % ส่ งผลต่อการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

รู ปที่ 5.12-32 การเปลี่ยนแปลงของ cooling capacity เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ condensing temperature
เมื่อนามาเปรี ยบเทียบระหว่างระบบ conventional split type และระบบ VRF ไม่วา่ จะเป็ นสภาวะมีลมแรงไหลขึ้นบน
หรื อลมแรงไหลลงล่าง ระบบ VRF ทางานได้อย่างถูกต้อง โดยไม่มีผลกระทบจากลมแรงของอาคารสู ง

รู ปที่ 5.12-33 ผลการเปรี ยบเทียบความต้านทานต่อแรงลม
ระหว่างระบบ Conventional split type และระบบ VRF
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4. ตัวอย่ างอาคารที่ใช้ ระบบปรับอากาศ VRF

อาคาร A.C.E. DAIKIN COMPLEX
ชนิดของอาคาร: สานักงาน, โชว์รูม, ห้องสัมมนาและฝึ กอบรม โรงงานผลิตสิ นค้าไฮเทค, ส่ วนบริ การซ่อมบารุ ง,
โกดัง เก็บสิ นค้า แบบ อัตโนมัติ
ที่ต้ งั : ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK

ตาแหน่งที่ต้ งั ของ CDU บริ เวณดาดฟ้าชั้น 2 ของอาคารได้มีการแบ่งกลุ่มของ CDU เป็ นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะจ่ายน้ ายา
ปรับอากาศให้แก่ FCU ของอาคารแต่ละชั้น
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สรุ ปเนื้อหาวิชา
1. ความหมายของการปรับอากาศ
การปรับอากาศเป็ นกระบวนการควบคุมสภาวะของอากาศเพื่ อให้เป็ นไปตามความต้องการ โดยทัว่ ไปปั จจัยหรื อ
พารามิเตอร์ ของอากาศที่ ตอ้ งควบคุมประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้ น ความสะอาด การกระจายลม และปริ มาณลม
การปรับอากาศมุ่งให้เกิ ดความรู ้สึกสบายต่อผูอ้ ยู่อาศัย อย่างไรก็ตามในอุตสาหกรรม การปรับอากาศอาจใช้เพื่ อ
ควบคุมภาวะอากาศในกระบวนการผลิต
2. อากาศที่อยู่โดยรอบตัวเราประกอบด้ วย 2 ส่ วน คือ
1) อากาศแห้งและ 2) ไอน้ า (หรื อความชื้ น) เราสามารถทราบค่าสมบัติของอากาศชื้ นได้จากการอ่านแผนภูมิไซโคร
เมตริ ก (Psychrometric Chart)
แผนภู มิ ไซโครเมตริ ก ยังสามารถใช้เพื่ อแสดงสภาวะของอากาศที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนการปรั บอากาศต่ างๆ และ
สามารถใช้ประเมินภาระการทาความเย็น (Cooling Load) ของระบบปรับอากาศ ซึ่ งจะนาไปสู่ การประเมินค่าของ
พลังงานที่ใช้ของระบบปรับอากาศได้ต่อไป
3. วัฏจักรการทาความเย็นแบบอัดไอ ซึ่งประกอบด้ วยอุปกรณ์ พื้นฐาน 4 ตัว ได้ แก่
อุปกรณ์ พื้นฐานของวัฏจักรการทาความเย็นแบบอัดไอ
1. เครื่ องระเหยหรื อ ทาหน้าที่ ดึงความร้อนจากอากาศ (หรื อน้ าในกรณี ของเครื่ องทาน้ าเย็น) ที่ เคลื่ อนผ่าน
คอยล์เย็น โดยสารทาความเย็นซึ่ งไหลอยูภ่ ายในคอยล์เย็นจะเปลี่ยนสถานะจากของผสม
คอยล์ เย็น
ระหว่างของเหลวและไอที่ความดันต่า อุณหภูมิต่า ไปเป็ นไอร้อนยิ่งยวดที่ความดันและ
(Evaporator)
อุณหภูมิใกล้เคียงกัน
2. คอมเพรสเซอร์
(Compressor)

ทาหน้าที่เพิ่มความดันและอุณหภูมิของสารทาความเย็น คอมเพรสเซอร์จะอัดไอสารทา
ความเย็นซึ่ งมีความดันและอุณหภูมิต่าให้มีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น เพื่อส่ งต่อไปยัง
คอนเดนเซอร์ คอมเพรสเซอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่ทาให้สารทาความเย็น เกิดการไหลเวียนใน
ระบบ และมีอุณหภูมิสูงพอที่จะระบายความร้อนทิ้งสู่ สิ่งแวดล้อม

3. คอนเดนเซอร์ หรื อ ทาหน้าที่ ระบายความร้อนออกจากสารทาความเย็นที่มาจากคอมเพรสเซอร์ โดยสารทา
ความเย็นจะเปลี่ยนสถานะจากไอที่ความดันสู ง อุณหภูมิสูง เป็ นของเหลวที่ความดันสู ง
คอยล์ ร้อน
อุณหภูมิสูง การระบายความร้อนอาจใช้วิธีระบายความร้อนด้วยอากาศหรื อน้ าก็ได้
(Condenser)
4. วาล์ วลดความดัน
(Expansion Valve)

ทาหน้าที่ ลดความดันของสารทาความเย็นที่ มาจากคอนเดนเซอร์ สารทาความเย็นจะ
เปลี่ยนสถานะจากของเหลวความดันสู ง อุณหภูมิสูง เป็ นของผสมระหว่างของเหลวและ
ไอที่ความดันต่า อุณหภูมิต่า ก่อนไหลเข้าสู่ เครื่ องระเหยต่อไป
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4. กระบวนการทางานของวัฏจักรการทาความเย็นแบบอัดไอในอุดมคติประกอบด้ วย
อุปกรณ์
กระบวนการ
เครื่ อง
การถ่ายเทความร้อน (ทาความเย็น) แบบความดันคงที่ ซึ่ งสารทาความเย็นจะเปลี่ยนสถานะจาก
ระเหย
ของผสมระหว่างของเหลวและไอที่ความดันต่า อุณหภูมิต่า ไปเป็ นไออิ่มตัวที่ความดันเดียวกัน
คอมเพรส การอัดแบบไม่มีการถ่ายเทความร้อนหรื อกระบวนการอัดแบบไอเซนโทรปิ ก ซึ่ งจะทาให้สาร
เซอร์
ทาความเย็นเปลี่ยนสถานะจากไออิ่มตัวที่ความดันต่า ไปเป็ นไอร้อนยิ่งยวดที่ความดันสู ง
คอนเดน การถ่ายเทความร้อนแบบความดันคงที่ ซึ่ งจะทาให้สารทาความเย็นเปลี่ยนสถานะจากไอร้อน
เซอร์
ยิ่งยวดที่ความดันสู ง อุณหภูมิสูง ไปเป็ นของเหลวที่ความดันเดียวกัน
วาล์วลด
การลดความดันโดยไม่ มีการถ่ ายเทงานและความร้ อน ซึ่ งจะทาให้ส ารทาความเย็น เปลี่ ย น
ความดัน สถานะจากของเหลวที่ความดันสู ง ไปเป็ นของผสมระหว่างของเหลวและไอที่ความดันต่า
5. ระบบปรับอากาศแบบรวมศู นย์ ชนิดระบายความร้ อนด้ วยน้า ซึ่งประกอบด้ วยอุปกรณ์ หลักดังต่ อไปนี้
5.1 เครื่ องทาน้าเย็น เป็ นอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานสู งที่ สุด ทาหน้าที่ ผลิตน้ าเย็นสาหรับการปรับอากาศโดยใช้วฏั
จักรการทาความเย็นแบบอัดไอ ซึ่ งสารทาความเย็นจะรับความร้อนจากน้ าเย็นในเครื่ องระเหยและระบายความร้อน
ออกให้กบั น้ าหล่อเย็นในคอนเดนเซอร์
5.2 เครื่ องสู บน้าเย็น ทาหน้าที่ส่งจ่ายน้ าเย็นที่ผลิตจากเครื่ องทาน้ าเย็นไปยังเครื่ องส่ งลมเย็นที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ปรับ
อากาศ และนาน้ าเย็นที่รับความร้อนจากเครื่ องส่ งลมเย็นกลับมาทาความเย็นที่เครื่ องทาน้ าเย็น
5.3 เครื่ องส่ งลมเย็น เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศภายในพื้นที่ปรับอากาศกับน้ าเย็น
5.4 เครื่ องสู บน้าหล่ อเย็น ทาหน้าที่ หมุนเวียนน้ าหล่อเย็นของเครื่ องทาน้ าเย็นไปยังหอระบายความร้อน และนาน้ า
หล่อเย็นจากหอระบายความร้อนกลับมายังเครื่ องทาน้ าเย็น
5.5 หอระบายความร้ อน ทาหน้าที่ลดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นเครื่ องทาน้ าเย็น โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ า
หล่อเย็นกับอากาศภายนอก
6. สมรรถนะของระบบปรับอากาศจะแสดงด้ วย
6.1 ค่ าสั มประสิ ทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of Performance: COP) ซึ่ งนิ ยามด้วย อัตราส่ วนของความสามารถใน
การทาความเย็นของเครื่ องปรับอากาศในหน่วยวัตต์ ต่อกาลังไฟฟ้าที่เครื่ องใช้ (วัตต์)
6.2 ค่ าอัตราส่ วนประสิ ทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Ratio: EER) ซึ่ งหมายถึง อัตราส่ วนของความสามารถ
ในการทาความเย็นในหน่วย บีทียตู ่อชัว่ โมง ต่อกาลังไฟฟ้าที่ระบบใช้ (วัตต์)
6.3 ค่ ากิ โลวั ต ต์ ต่ อ ตั น ความเย็ น (kW/TR) ซึ่ งหมายถึ ง อัต ราส่ ว นระหว่ า งก าลังไฟฟ้ า ของเครื่ อ งปรั บ อากาศ
(กิโลวัตต์) กับความสามารถในการทาความเย็นของเครื่ องในหน่วยตันความเย็น
7. ปัจจัยหลักที่มผี ลต่ อสมรรถนะของระบบปรับอากาศ ได้ แก่
อุณหภูมิระเหยของสารทาความเย็นในเครื่ องระเหย และอุณหภู มิควบแน่ นของสารทาความเย็นในคอนเดนเซอร์
ระบบปรับอากาศจะมีสมรรถนะสู งหากอุณหภูมิระเหยของสารทาความเย็นมีค่าสู ง และอุณหภูมิควบแน่ นของสาร
ทาความเย็นมีค่าต่า
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8. ภาระการทาความเย็น (Cooling Load)
หมายถึง ปริ มาณหรื ออัตราของพลังงานความร้อนที่ดูดซับโดยคอยล์เย็นหรื อ เครื่ องระเหยในพื้นที่ปรับอากาศหนึ่ งๆ
ซึ่ งประกอบด้วย
8.1 แหล่ งความร้ อนภายใน (Internal Heat Source) ได้แก่ คน ระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์ต่างๆ
8.2 แหล่ งความร้ อนภายนอก (External Heat Source) ได้แก่ การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารเนื่ องจากความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายใน และการแผ่รังสี ความร้อนโดยตรงจากแสงอาทิตย์ผ่านกรอบอาคารที่
เป็ นกระจก
8.3 อากาศระบายและอากาศรั่ วไหล (Ventilation and Infiltration Air) ได้แก่ อากาศภายนอกที่ป้อนเข้ามาในพื้นที่
ปรับอากาศเพื่อรักษาคุณภาพของอากาศ และอากาศภายนอกที่รั่วไหลเข้ามาตามรอยแยกของกรอบอาคารหรื อวงกบ
ประตูหน้าต่าง
9. การประเมินสมรรถนะของระบบปรับอากาศ
จาเป็ นต้องทราบภาระการทาความเย็นและกาลังไฟฟ้ าของเครื่ องปรับอากาศ โดยสาหรับเครื่ องทาน้ าเย็น ข้อมูลที่
ต้องการประกอบด้วย อัตราการไหลของน้าเย็นผ่ านเครื่ องทาน้าเย็น อุณหภูมิน้าเย็นที่เข้ าและออกจากเครื่ องทาน้า
เย็น และกาลังไฟฟ้ าที่ใช้ ขณะนั้น ๆ ของเครื่ องทานา้ เย็น
10. มาตรการอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงานในระบบปรั บ อากาศมี ม ากมายหลายวิธี ซึ่ งสามารถปรั บ ใช้ ให้ เหมาะกั บ แต่ ล ะ
สถานการณ์ โดยพอสรุ ปได้ ดงั นี้
- การเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นจ่ายออกจากเครื่ องทาน้ าเย็น (การเพิ่มอุณหภูมิระเหยของสารทาความเย็น)
- การลดอุณหภูมิน้ าระบายความร้อนเข้าเครื่ องทาน้ าเย็น (การลดอุณหภูมิควบแน่นของสารทาความเย็น)
- การใช้ระบบส่ งน้ าเย็นแบบปริ มาตรแปรเปลี่ยน (Variable Water Volume: VWV)
- การใช้ระบบส่ งลมเย็นแบบปริ มาตรแปรเปลี่ยน (Variable Air Volume: VAV)
- การใช้ท่อความร้อน (Heat Pipe)
- การปรับปรุ งตัวอาคาร
- การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
- การควบคุมการทางานที่เหมาะสม
- การบารุ งรักษาที่เหมาะสม
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