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บทคัดยอ 

 การนําเสนอนี้เปนแนวทางการวิเคราะหระบบทําน้ําเย็นแบบโขงชนิดอัดไอหลายชั้นสําหรับปรับอากาศเพื่ออนุรักษ

พลังงานของอาคารศูนยการคาขนาดใหญแหงหนึ่ง เพื่อเปนแนวทางและถายทอดความรูใหอาคารควบคุมมีการปรับปรุงและมี

การใชงานในระบบไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลประหยัดพลังงานตามแผนอนุรักษพลังงาน จากการทดสอบพบวา

เคร่ืองทําน้ําเย็นแบบโขงชนิดอัดไอหลายชั้นสําหรับปรับอากาศขนาด 1,000 ตันความเย็น ที่ภาระโหลด 100, 75, และ 25 

เปอรเซ็นต ซึ่งจะเปนเปาหมายการทําความเย็นสุทธิ โดยเปนการแสดงคาของอุณหภูมิน้ําออกและกลับบริเวณอุปกรณ

แลกเปลี่ยนคาวมรอนทางดานรอนและเย็น และเปนการแสดงคาสมรรถนะการทําความเย็น (กิโลวัตต/ตันความเย็น) มี

คาเฉลี่ยที่ภาระโหลด 100, 75 และ 25 เปอรเซ็นตที่ 0.531, 0.527 และ 0.783 ตามลําดับ คาประสิทธิภาพการทําความเย็น 

6.626, 6.670 และ 4.493 ตามลําดับ ดังนั้นจากการตรวจวัดการใชพลังงานของเคร่ืองทําน้ําเย็นขนาด 1,000 ตันความเย็น

กอนการปรับปรุงนั้นพบวาการใชพลังไฟฟาตอตันความเย็นที่ไดรับจะมีคาสูงกวาเคร่ืองแบบโขงชนิดอัดไอหลายข้ันที่ภาระ

โหลด100 เปอรเซ็นต  เฉลี่ย 28 เปอรเซ็นต 

คําสําคัญ: เคร่ืองทําความเย็นแบบหอยโขงชนิดอัดไอหลายชั้น  สมรรถนะการทําความเย็น  ประสิทธิภาพการทําความเยน็. 

Abstract 

         This presentation is an analysis of multi-stage compressed water cooling systems for air 

conditioning to conserve energy in a large shopping center building. In order to a guideline and transfer 

knowledge to the control building improvement, efficiently using in the electrical system and resulted in 

energy saving to the energy conservation plan. From the results, it found that the multi-stage 

compressed water chiller size of 1,000 TON and the loading at 100, 75, and 25 %, which was the net 

cooling target.  It shown the value of the water temperature and returning to the condenser and 

evaporative cooling system. This system showed the cooling performance (kW/ton) with loading of 100, 

75 and 25 percent at 0.5308, 0.5273 and 0.7827, respectively. The coefficient of performance (COP)  is 
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6.626, 6.670 and 4.493, respectively. Therefore, the measurement of energy consumption of a 1,000 TON 

before the improvement had the use of electricity per ton of cooling capacity higher than the multi-stage 

compressed as the 28 % at the loading of 100 %.  

Keywords: Multi-stage centrifugal chiller, cooling performance, cooling efficiency. 

1. ที่มาและความสําคัญ  

       ปจจุบันพบวาอาคารธุรกิจสวนใหญมีการใชพลังงานสูงและมีแแนวโนมวาจะสูงข้ึนอีกในอนาคต ทําใหภาคธุรกิจหันมาให

ความสนใจในเร่ืองการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบายอนุรักษพลังงาน สําหรับบาง

อาคารที่ไดรับการออกแบบโดยไมไดคํานึงถึงเร่ืองการอนุรักษพลังงานยอมมีสมรรถนะการประหยัดพลังงานต่ํา แตใน

ขณะเดียวกันแมวาบางอาคาร จะมีการนําแนวคิดเร่ืองของการอนุรักษพลังงานมาใชในกระบวนการออกแบบแลวก็ตามแตยัง 

ลดการบริโภคพลังงานไดไมมากนัก สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงปญหาบางประการที่เกิดข้ึนเชนการใชงานของอาคารซึ่งทําให

ไมประสบผลสําเร็จในการอนุรักษพลังงานตามที่คาดหวังไว 

        ซึ่งทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนละอนุรักพลังงาน กระทรวงพลังงาน จะมีการสนับสนุนดานการอนุรักษพลังงานตาง

มากมาย เชนโครงการใหคําปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษพลังงานไฟฟา (Electric Facilitator) ตามแผนอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ. 2558 – 2579 เปนโครงการที่มุงพัฒนาบุคลากร ที่เก่ียวของกับระบบไฟฟาของสถานประกอบการที่อยูในกลุมอาคาร

ควบคุมหรือโรงงานควบคุมตาม พ.ร.บ.สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) และลดตนทุนการ

ผลิตและบริการดานพลังงานไฟฟาในสวนของระบบไฟฟาและเคร่ืองจักรและอุปกรณไฟฟา  โดยการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ การปรับตั้งระบบใหไดมาตรฐานการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการเปลี่ยนแปลงไปใชเทคโนโลยีที่

สูงข้ึนโดยถือเปนวาระที่ทุกภาคสวนทุกหนวยงานตองรวมดําเนินงานอยางเครงครัดและทันทีสําหรับอาคารศูนยการคาขนาด

ใหญ ซ่ึงเปนรากฐานของอาคารที่ใหบริการในสังคม จึงควรใหความสําคัญกับปญหาที่เกิดข้ึนและดําเนินการปรับปรุงแกไข

ทันทีเพื่อลดคาใชจายของพลังงานไฟฟารักษาสงแวดลอมและเปนแบบอยางที่ดีในสังคม 

 ดังนั้นการศึกษานี้จะเปนการดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาของศูนยการคาแหงหนึ่ง ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้ อาคารศูนยการคานี้มีปริมาณจํานวนพื้นที่ใชสอย 162,794 ตารางเมตร จํานวนพนักงาน 271 คน จํานวน

ชั่วโมงทํางาน 16 ชั่วโมง/วันจํานวนวันทํางาน 365 วัน/ป คิดเปนชั่วโมงทํางาน 5,840 ชั่วโมง/ป ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใช 

18,077,400 kWh/ป คิดเปนคาใชจายดานพลังงาน 71,647,826 บาท/ป คาความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด 4,440 kW ราคา

พลังงานไฟฟาเฉลี่ย 4.20 บาท/kWh (อัตราคาไฟฟาประเภท 4.2.2 อัตรา (TOU)  กิจการขนาดใหญ) ซึ่งจะเห็นไดวาการใช

พลังงานไฟฟาของศูนยการคาแหงนี้มีปริมาณการใชพลังงานที่สูงมากแหงหนึ่ง จึงเปนสาเหตุที่จะตองมีมาตรการการอนุรักษ

พลังงาน เพื่อเปนสวนหนึ่งในการลดตนทุนใหกับองคกรไดอีกทางหนึ่ง 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อเปนแนวทางใหอาคารควบคุมมีการปรับปรุงและมีการใชงานในระบบไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผล

ประหยัดพลังงานอยางเปนรูปธรรมตามแผนอนุรักษพลังงาน 

2.2 เพื่อถายทอดองคความรูและผลสําเร็จของวิธีการอนุรักษพลังงานไฟฟาผานการปฏิบัติจริงดวยการตรวจวัดและ

พิสูจนผลประหยัดใหกับบุคลากรของอาคารควบคุม ใหสามารถดําเนินการอนุรักษพลังงานไฟฟาไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง

เปนระบบและยั่งยืน รวมทั้งสามารถกระจายองคความรูเพื่อขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืนตอไป 

 



 

 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

กระบวนการทํางานของเคร่ืองทําน้ําเย็นแบบหอยโขงชนิอัดไอหลายชั้นแสดงในแผนภูมิ P-h ของสารทําความเย็นใน

รูปที่ 1 จะแสดงหลักการทํางานของเคร่ืองอัดไอหลายชั้น ซึ่งมีกระบวนการตางดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แผนภูมิ P-h แสดงวัฎจักรสารทําความเยน็ในเคร่ืองอัดไอหลายข้ัน 

การตรวจสอบนํ้าเย็น และระบบเคร่ืองทํานํ้าเย็น 

 วิธีการทดสอบตามหลัก AHRI (AHRI 550/590-2015) ซึ่งคาปริมาณของคาคลาดเคลื่อนของประสิทธิภาพ สามารถ

หาไดจาก 

Tol1 = 0.15 – (0.07 x % load) + (0.15/( ∆TFL x % load))     (1) 

เมื่อ 

∆TFL = คาผลตางระหวางอุณหภูมิน้ําสงและน้ํากลบัขณะโหลดสูงสุด  ( F) ในทีน่ี่จะใช  

∆TFL= 10.00  F และคา Tol1 ± 5.00 %      (2) 

การสมดุลพลงังานสามารถหาไดจาก 

Energy Balance = 0.074 – (0.049 x %Load) + (0.15/( ∆TFL x % load))  (3) 

การสมดุลแรงดันไฟฟาสามารถหาไดจาก 

Voltage Balance = max ((V1-Vavg) x (V2–Vavg) x (V3–Vavg))/Vavg    (4) 

เมื่อ 

 Vavg = (V1 + V2 + V3 )/3                                     (5) 

  

และคาคลาดเคลื่อนของการสูญเสียควาดันของน้ําจะใชคาสูงสุดอยูที่ 1.15 x ∆Prated หรือเทากับ ∆Prated + 6 kPa 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการดําเนินงานไดดําเนินการรวบรวมการใชพลังงนไฟฟาขององคกรเพื่อวิเคราะหปริมาณและอุปกรณที่มีนัยสําคัญ

ในการจัดทํามาตรการอนุรักษพลังงานพลังงาน พบวาอาคาร มีการใชพลังงานไฟฟาสูงสุดประมาณ 1,602,400 kWh  ใน

เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 ต่ําสุด 1,335,800 kWh ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และเฉลี่ย 1,506,450 kWh โดยมีคาไฟฟา

เฉลี่ย 4.20 บาท/หนวย ดังนั้นควรทําการตรวจสอบแกไข 
 

 
 

รูปที่ 2 กราฟแสดงคาพลังงานไฟฟาและคาไฟฟารวมของอาคาร 
 

อาคารควบคุมมีดัชนีการใชความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดประมาณ 4,400  kW ในเดือน มีนาคม พ.ศ.2560 ต่ําสุด 

3,980 kWh  ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และเฉลี่ย 4,216.67 kW โดยดัชนีการใชพลังงานไฟฟาที่ใชมากที่สุดสูงกวา

คาเฉลี่ยรอยละ 

 
 

รูปที่ 3 กราฟแสดงคาพลังไฟฟาสูงสดุและคาโหลดแฟกเตอร 
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 จากขอมูลที่ไดรับคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดจะอยูในชวงเดือนมกราคมถึงเดือน เมษายน ในป 60 สวนคาเฉลี่ย

ไฟฟา บาท/หนวย จะสูงในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม อันเนื่องมาจากการใชพลังงานไฟฟาที่ไมเหมาะสมกับคาความ

ตองการพลังไฟฟาสูงสุด ดังนั้นจึงตองมีการสํารวจเคร่ืองจักรอุปกรณที่ใชพลังงานในองค ที่จะทําใหทราบถึงสาเหตุและแนว

ทางแกไขใหปริมาณการใชพลังงานไฟฟาใหเกิดประโยชนสูงสุด ดงตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 สํารวจขอมูลการใชพลังงานอุปกรณที่มีนัยสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : อุปกรณที่มีนัยสําคัญ 

- ระบบทําความเย็นและระบบแสงสวางมีสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาสูงสุดของหนวยงาน ดังนี ้

- ระบบทําความเย็นมีสัดสวนการใชพลังงานไฟฟารวม 64.35% 

- ระบบแสงสวางมีสัดสวนการใชพลังงานไฟฟารวม 14.90% 

- อุปกรณ Chiller และ หลอด LED เปดใชงานมากกวา 16 ชั่วโมง/วัน 365 วัน/ป 
 

ตารางที่ 2 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาในสถานประกอบการ 

ระบบ/อุปกรณ พลังงานไฟฟา (kWh/y) รอยละการใชพลังงานไฟฟา (%) 

1. ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย 11,632,806.90 64.35% 

2. ระบบปรับอากาศ 958,102.20 5.30% 

3. ระบบแสงสวาง 2,693,532.60 14.90% 

4. ระบบอ่ืนๆ 2,792,958.30 14.45% 
 

ความเชื่อมโยงของรายละเอียดการเขาปฏิบัติงาน ของทีมไดเขาถึงรายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงานภายใน

หนวยงาน ซึ่งหนวยงานมีแผนที่จะดําเนินการปรับปรุงระบบทําน้ําเย็น (Chiller) พิกัด 1000 ตัน และปรับปรุงระบบแสงสวาง

ภายในหนวยงาน ซึ่งมีอายุการใชงานนาน สูญเสียการใชพลังงานไฟฟาสูงสํารวจหลอดฟลูออเรสเซนตและเคร่ืองทําน้ําเย็น

ขนาดพิกัด 1000 ตัน จํานวน 3 เคร่ือง พรอมอุปกรณประกอบที่หนวยงานจะดําเนินการปรับปรุง เพื่อกําหนดเปนมาตรการ

อนุรักษพลังงาน  ดําเนินการตรวจวัดประสิทธิภาพการใชพลังงานกอนปรับปรุงของหลอดฟลูออเรสเซนตและเคร่ืองทําน้ําเย็น

ขนาดพิกัด 1000 ตัน จํานวน 3 เคร่ือง พรอมอุปกรณอ่ืนๆ เพื่อหาศักยภาพการใชพลังงาน  ดําเนินการปรับเปลี่ยนหลอด

ฟลูออเรสเซนตเปนหลอดแอลอีดีและเคร่ืองทําน้ําเย็นขนาดพิกัด 1000 ตัน จํานวน 3 เคร่ือง พรอมติดตั้งอุปกรณ Energy 

ปรับอากาศ เครื่องทําน้ําเย็น 1000 TONS 3 20 3,600 40.92 0.64 kW/ton 0.718 kW/ton

ปรับอากาศ มอเตอร CHP 45 KW 3 20 3,960 2.26 53.33 GPM/kW 42.67 GPM/kW

ปรับอากาศ มอเตอร CHP 93 KW 6 20 3,960 9.33 25.81 GPM/kW 20.65 GPM/kW

ปรับอากาศ มอเตอร CDP 75 KW 3 20 3,960 3.76 40.00 GPM/kW 32.00 GPM/kW

ปรับอากาศ มอเตอร CT 22 KW 4 20 3,960 1.47 22.00 kW 15.10 kW

แสงสวาง หลอด FL-T5 28 W 8,000  1-3 3,960 4.15 65 lumen/watt 52 lumen/watt

แสงสวาง หลอด FL-T8 36 W 2,800  1-3 3,960 2.15 75 lumen/watt 60 lumen/watt

แสงสวาง หลอด Down light 15 W 500  1-3 3,960 0.13 13 lumen/watt 11 lumen/watt

  ่ ่

785,664.00

พิกัด

จํานวน
อายุการใช

งาน (ป)

7,754,400.00

ชั่วโมง

ใชงาน

เฉลี่ย/ป

23,760.00

ระบบที่ใชพลังงาน     ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณหลัก
ขนาด หนวย

คาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

คาพิกัด
ปริมาณการใช

พลังงานไฟฟา

(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป)

ใชงานจริง

สัดสวนการ

ใชพลังงาน

ในระบบ

278,784.00

408,038.40

หมายเหตุ

427,680.00

712,800.00

1,767,744.00

หนวยหนวย



 

 

Valve และติดตั้งอุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอรปมน้ําเย็น VSD ระบบทําความเย็นตามแผนที่กําหนดไว ดําเนินการ

ตรวจวัดประสิทธิภาพการใชพลังงานหลังปรับปรุงของหลอดแอลอีดีและเคร่ืองทําน้ําเย็นแบบ Inverter ระบายความรอนดวย

น้ํา ที่ปรับปรุงเคร่ืองทําน้ําเย็น ระบายความรอนดวยน้ํา จํานวน 7 เคร่ือง ซึ่งนําไปใชในระบบปรับอากาศของศูนยการคา โดย

มีอายุการใชงานสูง สงผลใหประสิทธิภาพในระบบการทําความเย็นลดลง ทําใหตองสูญเสียคาใชจายดานพลังงานไฟฟาสําหรับ

การทําความเย็น และคาบํารุงรักษาสูงข้ึนมาก ซึ่งมีอายุการใชงาน 24 ป เปดใชงานเฉลี่ย 16 ชั่วโมง 365 วัน ดังนั้นจึงมีความ

ประสงคที่จะเปลี่ยนเคร่ืองทําน้ําเย็น ระบายความรอนดวยน้ํา หมายเลข 1-3 ขนาดพิกัดทําความเย็น 1,000 TR จํานวน 3 

เคร่ือง จะสงผลใหระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพในการทําความเย็นสูงข้ึน และยังสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาในระบบ

ปรับอากาศลงไดมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2 การตรวจวัดประสทิธิภาพเคร่ืองทําน้ําเยน็ขนาด 1,000 ตัน 
 

ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดและวิเคราะห (กอนปรับปรุง) 

เคร่ืองทําน้ํา

เย็น 

กําลังไฟฟา อัตราการไหล อุณหภูมิน้ําเย็น 
ความสามารถทํา

ความเย็น 
kW/TR 

พิกัด 

(kW) 

ตรวจวัด 

(kW) 

นํ้าเย็น 

(GPM) 

นํ้าระบาย

ความรอน 

(GPM) 

เขา 

(0F) 

ออก 

(0F) 

พิกัด 

(TR) 

ตรวจวัด 

(TR) 
พิกัด ตรวจวัด 

No. 1 653 489.89 1,687.70 2,830 53.34 45.91 1,000 522.65 0.653 0.94 

No. 2 653 524.53 1,791.10 2,850 54.91 47.70 1,000 551.13 0.653 0.95 

No. 3 653 505.39 1,746.25 2,870 55.28 48.12 1,000 537.32 0.653 0.94 

 

จากผลการตรวจวัดสงผลใหทราบคาสมรรถนะการใชพลังงานตอปริมาณความเย็นที่ไดรับ เปนคาที่สูงกวามาตรฐาน

มากคืออยูที่ 0.94-0.95 kW/TR  ดังนั้นคณะทํางานไดดําเนินการแนะนําใหทางผูบริหารของศูนยการคาดังกลาวจัดทํา

มาตรการปรับเปลี่ยนเคร่ืองทําน้ําเย็นทั้ง 3 เคร่ือง โดยใชเคร่ืองทําความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชแทน โดยมีระบบทําน้ํา

เย็นแบบโขงชนดิอัดไอหลายชั้นสําหรับปรับอากาศเพื่ออนุรักษพลังงาน  



 

 

จากแนวทางดังกลาวทีมงานใหความสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองทําน้ําเย็นสําหรับปรับอากาศ โดย

การทดสอบประสิทธิภาพเพื่อใหตรงกับขอกําหนดนั้นไดรับการอนุเคราะห จากศูนยการคาแหงนี้ ซึ่งผลทดสอบจริงตามภาระ

การใชงานตางๆ และใชคอมพิวเตอรทํานายประสิทธิภาพของเคร่ืองทําความเย็นตามการทดสอบในหองปฏิบัติการ ในการ

ทดสอบประสิทธิภาพของโรงงานจะเปนการยืนยันวาเคร่ืองทําความเย็นที่เกิดข้ึนจริงนั้นตรงกับประสิทธิภาพที่คาดการณไว

และผลลัพธจะเปนเกณฑมาตรฐานในระหวางกระบวนการทดสอบ เพื่อใหการออกแบบและความแมนยําในการผลิตเพื่อให

แนใจวาเคร่ืองทําความเย็นทํางานไดตามที่คาดไว โดยใชมาตรฐานอางอิงสําหรับการวิเคราะหสมรรถนะทําความเย็นบตาม

มาตรฐาน  AHRI Standard 550/590 ตองใชเคร่ืองมือชนิดพิเศษและข้ันตอนการทดสอบเคร่ืองทําความเย็นและขอกําหนดที่

เฉพาะเจาะจงโดยใชโพลีเฟสมิเตอรวัดโวลตและแอมปตอเฟสและกิโลวัตต เคร่ืองตรวจจับอุณหภูมิตานทานทองคําขาวสอง

เคร่ือง (RTD) วัดอุณหภูมิที่แตละตําแหนง (การเขาและออกจากน้ําระเหย, การเขาและออกจากน้ําคอนเดนเซอรสําหรับ

ระบายความรอนดวยน้ํา, อากาศโดยรอบสําหรับระบายความรอนดวยอากาศ) Magnetic meters ow meters ใชสําหรับวัด 

evaporator โดยจะอานคาเฉลี่ยจํานวนมากจากเซ็นเซอรตลอดทั้งสภาพแวดลอมการทดสอบที่ควบคุม เคร่ืองสงสัญญาณ

ความดันแตกตางวัดแรงดันน้ําลดลง 

การทดสอบจะเปนไปตามมาตรฐาน AHRI 550/590-2015 โดยการเลือกเคร่ืองทําความเย็นขนาด 1,000 ตันความเย็น

ซ่ึงใชสารทําความเย็น R 514 A โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทํานายประสิทธิภาพเคร่ืองทําความเย็นโดยการตรวจสอบ

เคร่ืองทําความเย็นจากการใชงานที่ภาระโหลด 100 % 75 % และ 25 % เพื่อหาประสิทธิภาพตามที่ AHRI กําหนดไว โดยคา

ความคลาดเคลื่อนสําหรับการทดสอบทั้งหมดเปนไปตามมาตรฐานของ AHRI โดยที่อัตราการไหล ± 5%  แรงดันน้ําลดลง 

<115% การระบายความรอนและเขาสูอุณหภูมิของน้ําในคอนเดนเซอร ± 0.5 ° F ของเปาหมาย และแรงดัน ± 10% ของ

แผนปายพิกัดของเคร่ือง ซึ่งการทดสอบประสิทธิภาพนี้จะชวยใหมั่นใจไดวาเคร่ืองทําความเย็นจะสามารถทํางานไดอยางไมมี

ปญหาเมื่อมาถึงพื้นที่ติดตั้งใชงานงาน และสามารถยืนยันประสิทธิภาพเคร่ืองทําความเย็นไดตามเงื่อนไขการออกแบบไว 

4. ผลและวิจารณ  

การทดสอบเคร่ืองทําน้าํเย็นขนาด 1,000 ตัน ที่ภาระโหลด 100 % 75 % และ 25 % ที่ระยะเวลาเร่ิมตนถึง 150 

นาที โดยทีช่วงเวลาหางกัน 30 นาท ี
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รูปที่ 4 พลังงานไฟฟาทีท่ั้งระบบที่ใชในการทาํความเยน็ 1 ตันตอ 1 ชั่วโมง 



 

 

จากรูปที่ 4 พบวาที่ภาระโหลด 100 % พลังงานไฟฟาที่ทั้งระบบที่ใชในการทําความเย็น 1 ตันตอ 1 ชั่วโมง มีคาเฉลี่ย

ที่ 0.5308 และที่ภาระโหลด 75 % พลังงานไฟฟาที่ทั้งระบบที่ใชในการทําความเย็น 1 ตันตอ 1 ชั่วโมง มีคาเฉลี่ยที่ 0.5273 

และที่ภาระโหลด 25 % พลังงานไฟฟาที่ทั้งระบบที่ใชในการทําความเย็น 1 ตันตอ 1 ชั่วโมง มีคาเฉลี่ยที่ 0.7827  

ดังนั้นจะเห็นไดวาการเปดเคร่ืองทําน้ําเย็นที่มีภาระโหลด 100 % จะใชพลังงานมากกวาภาระโหลดที่ 75 % อยูที่ 

0.70 % สวนการเปดใชงานที่ภาระโหลด 25 % จะมีสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาที่ทั้งระบบที่ใชในการทําความเย็น 1 ตันตอ 

1 ชั่วโมงสูงสุด เมื่อเทียบกับการใชงานที่ภาระโหลด 100 % และ 75 % อยูที่ 32.2 % และ 32.6 % ตามลําดับ  

กรณีสภาวะมาตรฐาน (Standard Condition) นํามาเทียบกับขอมูลของผูผลิตที่สภาวะมาตรฐาน หรือที่อุณหภูมิ 

LCDWT ที่ 90   F  และLCHWT ที่ 45  F รายละเอียดดังรูปที่ 5 

 
 

รูปที่ 5 มาตรฐานอางอิงสาํหรับการวิเคราะหสมรรถนะการทําความเย็น 
 

จากรูปที่  5 จะเห็นไดวาคาสมรรถนะในการทําความเย็นที่ไดจากการทดสอบมีอัตราการใชพลังงานไฟฟาตอ

ความสามารถในการทําความเย็นที่สูงกวาคาที่กําหนดไวในแตละชวงของภาระโหลด เชนที่ภาระโหลดที่ 25 % คาที่กําหนดจะ

อยูที่ 0.746 kW/ton แตคาที่ไดจากการทดสอบจะได 0.783 kW/ton  

ผลการทดสอบเคร่ืองทําน้ําเย็นขนาด 1,000 ตันความเย็น ที่ภาระโหลด 100, 75, และ 25 เปอรเซ็นต ซึ่งจะเปน

เปาหมายการทําความเย็นสุทธิ โดยเปนการแสดงคาของอุณหภูมิน้ําออกและกลับบริเวณอุปกรณแลกเปลี่ยนคาวมรอน

ทางดานรอนและเย็น และเปนการแสดงคาสมรรถนะการทําความเย็น (kW/ton) มีคาเฉลี่ยที่ภาระโหลด 100, 75 และ 25 

เปอรเซ็นตที่ 0.531, 0.527 และ 0.783 ตามลําดับ คาประสิทธิภาพการทําความเย็น (COP) 6.626, 6.670 และ 4.493 

ตามลําดับ จากขอมูลจะเห็นไดวาการใชงานเคร่ืองทําน้ําเย็นที่เหมาะสมกับภาระโหลดเทียบกับอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน

ควรใชงานที่มีภาระโหลดที่ 75 % จะประหยัดพลังงานมากกวาภาระโหลดที่ 100% สวนกรณีที่ภาระโหลดที่ 25% เมื่อเปด

เคร่ืองใชงานจะสงผลใหสิ้นเปลืองพลังงานสูงเมื่อเทียบกับปริมาณความเย็นที่ไดรับ กลาวคือคาประสิทธิภาพการทําความเย็น

(COP) มีภาระโหลดที่ 75 % จะมีคาสูงสุดที่ 6.670 กรณีการเปรียบเทียบคา Tolerance ในแตละภาระโหลดของคาคา

สมรรถนะการทําความเย็น (kW/ton) มีคาเฉลี่ยที่ภาระโหลด 100, 75 และ 25 เปอรเซ็นตที่ 5, 7.25 และ 14.75 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของ AHRI 

 จากผลการทดสอบเคร่ืองทําน้ําเย็นดังกลาวสามารถนําขอมูลมาเปรียบเทียบผลการประหยัดพลังงานที่เกิดข้ึนได โดย

การทํานายผลตามภาระโหลดเฉลี่ยที่ 85 เปอรเซ็นตกอนการปรับปรุง 
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ตารางที่ 4 การคํานวณผลประหยัดพลังงานของระบบเคร่ืองทําความเย็นขนาด 1,000 ตันความเย็น 

รายการ/สัญลักษณ/สูตร หนวย ปริมาณ แหลงที่มา 

ขอมูลเบื้องตน 

จํานวนชั่วโมงการใชงานตอวัน hr/d 16 ขอมูลจริง 

จํานวนวันทํางาน d/yr 365 ขอมูลจริง 

ชั่วโมงการเปดใชงานตอป (ho ) hr/yr 5,840 การใชงานจริง 

ขนาดพิกัดเคร่ือง kW 1,959 
คุณสมบัติของอุปกรณ 

Chiller รวม 3 ชุด 

แฟคเตอรการใชงาน กอนการปรับปรุง (LFO ) % 85 ขอมูลจากหนวยงาน 

ราคาพลังงานไฟฟาตอหนวย (CE) บาท/kWh 4.23 ใบแจงหนี้คาไฟฟาเฉลี่ยตอป 

เงินลงทนุรวม (I total) บาท 8,420,887.16 

ราคาจัดซื้อรวมอุปกรณ 

อ่ืนๆและคาติดตั้งจนแลว

เสร็จ 

จํานวน (N) ระบบ 1 จํานวนที่ปรับปรุงจริง 

ขอมูลการตรวจวัด ( กอนปรับปรุง) 

แฟคเตอรการทํางาน กอนการปรับปรุง (LFO ) % 78 
คาเฉลี่ย การตรวจวัดกอน

ปรับปรุง 

กําลังไฟฟารวมกอนปรับปรุง (P1T ) kW 1,519.81 
คาเฉลี่ย การตรวจวัดกอน

ปรับปรุง รวม 3 เคร่ือง 

พลังงานไฟฟากอนปรับปรุง (EO ) 

EO = P1T x ho 
kWh/yr 8,875,690.40 

การตรวจวัดและการ

คํานวณ 

ขอมูลการตรวจวัด (หลังปรับปรุง) 

แฟคเตอรการทํางาน  หลังการปรับปรุง (LFN) % 71 
คาเฉลี่ย การตรวจวัดหลัง

ปรับปรุง 

กําลังไฟฟารวมหลังปรับปรุง (P2T ) 

 
kW 1,391.94 

คาเฉลี่ย การตรวจวัดหลัง

ปรับปรุง รวม 3 เคร่ือง 

พลังงานไฟฟาหลังปรับปรุง (EN ) 

EN = P2T x ho 
kWh/yr 8,128,929.60 

การตรวจวัดและการ

คํานวณ 

 

 



 

 

รายการ/สัญลักษณ/สูตร หนวย ปริมาณ แหลงที่มา 

ผลการประหยัดพลงังาน 

กําลังไฟฟารวมลดลง  (PST ) 

PST = P1T - P2T 
kW 127.87 การคํานวณ 

พลังงานไฟฟาทีล่ดลง (ES ) 

ES = EO - EN 
kWh/yr 746,760.80 การคํานวณ 

พลังงานไฟฟาลดลงเทียบเทาน้ํามันดิบ (Etoe ) 

Etoe = (ES x 85.21)/1000000 
toe/yr 63.631 การคํานวณ 

จํานวนเงินทีป่ระหยัดได (CS ) 

CS = ES x CE 
baht/year 3,158,798.18 การคํานวณ 

คิดเปนเปอรเซ็นตผลประหยัด (%Save) 

%Save = ES/ EO 
% 8.41 การคํานวณ 

ระยะเวลาคืนทุน (PB) 

PB = I total/ CS 
year 2.66 การคํานวณ 

 

5. สรุปผล  

จากการทดสอบพบวาเคร่ืองทําน้ําเย็นขนาด 1,000 ตันความเย็น ที่ภาระโหลด 100, 75, และ 25 เปอรเซ็นต ซึ่งจะ

เปนเปาหมายการทําความเย็นสุทธิ โดยเปนการแสดงคาของอุณหภูมิน้ําออกและกลับบริเวณคอลยรอนและคอลยเย็น และ

เปนการแสดงคาสมรรถนะการทําความเย็น (kW/ton) มีคาเฉลี่ยที่ภาระโหลด 100, 75 และ 25 เปอรเซ็นตที่ 0.531, 0.527 

และ 0.783 ตามลําดับ คาประสิทธิภาพการทําความเย็น(COP) 6.626, 6.670 และ 4.493 ตามลําดับ ซึ่งในการเลือกใชงาน

เคร่ืองทําน้ําเย็นที่เหมาะสมกับภาระโหลดเทียบกับอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานควรใชงานที่มีภาระโหลดที่ 75 % จะประหยัด

พลังงานมากกวาภาระโหลดที่ 100% สวนกรณีที่ภาระโหลดที่ 25% เมื่อเปดเคร่ืองใชงานจะสงผลใหสิ้นเปลืองพลังงานสูงเมื่อ

เทียบกับปริมาณความเย็นที่ไดรับ กลาวคือคาประสิทธิภาพการทําความเย็น (COP) มีภาระโหลดที่ 75 % จะมีคาสูงสุดที่ 

6.670 และที่ 25 % มีคา 4.493 ซึ่งมีคา COP ที่แตกตางถึง 20 % และเมื่อเทียบกับคาสมรรถนะการทําความเย็น (kW/ton) 

ที่พิกัดโหลด 75 % จะมีคาต่ําสุดที่ 0.527 และที่ 25 % มีคา 0.783 ซึ่งมีคา kW/ton ที่แตกตางถึง 19 % 

ดังนั้นจากการตรวจวัดการใชพลังงานของเคร่ืองทําน้ําเย็นขนาด 1,000 ตันความเย็นกอนการปรับปรุงนั้นพบวามีการ

ใชพลังไฟฟาตอตันความเย็นจะมีคาสูงกวาเคร่ืองทําความเย็นแบบหอยโขงชนิอัดไอหลายข้ันที่ภาระโหลด100 เปอรเซ็นต  

เฉลี่ย 28 เปอรเซ็นต  
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