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หลักสูตรการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา 

คําจํากัดความ 

 

การปรับอากาศแบบรวมศูนย (Central Air Condition) หมายถึง การควบคุมคุณสมบัติของอากาศเพื่อใหเปนไปตามตองการ 

โดยทั่วไปปจจัยหรือพารามิเตอรที่ตองควบคุมประกอบดวย อุณหภูมิ , ความชื้น การเคลื่อนตัวของอากาศ และฝุนละอองหรือ

ความสะอาดของอากาศ  อยางไรก็ตามในอุตสาหกรรม การปรับอากาศอาจใชเพื่อควบคุมภาวะอากาศในกระบวนการผลิต 

 

เครื่องทําความเย็น (Chiller) หมายถึง อุปกรณทําน้ําเย็น เพื่อนําน้ําเย็นไปใชในระบบปรับอากาศหรือระบบอื่น ๆ ที่ใชน้ําเย็น 
 

ระบบทําความเย็น 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบทําน้ําเย็น หลักการทํางาน และสวนประกอบที่สําคัญ  

2 



หนวยวัดปริมาณความเย็น (Cooling Capacity Unit) หมายถึง คาที่ใชวัดปริมาณความรอนที่ระบบทําความเย็นหรือระบบปรับ

อากาศสามารถดึงออกไปทิ้งดานนอกของระบบได มีใชดวยกันหลายหนวย ไดแก 

o บีทียู (British Thermal Unit) เปนหนวยอังกฤษ เทากับปริมาณความรอนที่ทําใหน้ํา 1 ปอนด (pound) มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 

องศาฟาเรนไฮต (oF) โดยมากจะใชในเชิงบอกปริมาณความรอนตอเวลา คือ บีทียูตอชั่วโมง 

o ตันความเย็น (Ton of Refrigeration) เปนหนวยอังกฤษ เทากับปริมาณความรอนที่ใชละลายน้ําแข็งขนาด 1 ตัน (2,000 

ปอนด) ในเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งเทากันกับ 12,000 บีทียูตอชั่วโมง 

ภาระความเย็น (Cooling load) หมายถึง ปริมาณความรอนที่ระบบปรับอากาศจะตองรับไปทิ้งภายนอกหอง มีหนวยใชที่หลากหลาย 

เชน บีทียูตอชั่วโมง (BTU/H), ตันความเย็น (TR), กิโลวัตตความรอน (kW thermal) เปนตน ซึ่งภาระความเย็นเกิดจาก 2 ปจจัยหลัก 

ไดแก ปจจัยภายนอก  (External Load) เชน จากแสงอาทิตยผานกรอบอาคาร ผนังทึบ กระจก หลังคา ฯลฯ เปนตน และปจจัยภายใน 

(Internal Load) เชน จาก ความรอนจากคน, ความรอนจากอุปกรณ, การระบายอากาศ ฯลฯ เปนตน 

ระบบทําความเย็น 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบทําน้ําเย็น หลักการทํางาน และสวนประกอบที่สําคัญ  
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ที่มา : http://bassg.com/solutions/software/visualization/basmaker.html 

คอมเพรสเซอร 
อุปกรณควบแนน 

อุปกรณระเหย 
ปมน้ําเย็น 

หอผึ่งน้ํา 

ปมน้ําหลอเย็น 

ระบบทําความเย็น 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบทําน้ําเย็น หลักการทํางาน และสวนประกอบที่สําคัญ  
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คอมเพรสเซอร  
(Compressor) 

คอมเพรสเซอร เปนหัวใจหลักของการทํางานในระบบอัดไอ เปนอุปกรณที่ใชสําหรับเพิ่มความดันของสาร

ทําความเย็น   ทําใหสารทําความเย็นสามารถไหลเวียนไดครบวงจรของระบบอัดไอ และเปนอุปกรณที่ใช

พลังงานมากที่สุด คือประมาณ 80% ของพลังงานทัง้หมดที่ใชสําหรับเครื่องปรับอากาศ 

อุปกรณควบแนน (Condenser) คอยลรอน คือ อุปกรณที่ใชดึงความรอนออกจากสารทําความเย็น ทําใหสารทําความเย็นเปลี่ยนสถานะจาก

ไอเปนของเหลว มี 2 รูปแบบ คือ ใชน้ําหลอเย็นหรือพัดลมระบายความรอน มาระบายความรอนใหกับสาร

ทําความเย็นในแผงคอยลรอน 

วาลวลดความดัน 

(Expansion Valve) 

วาลวลดความดัน เปนอุปกรณที่มีหนาที่ลดความดันของสารทําความเย็นหลังจากผานคอยลรอน ซึ่งทําให

สารทําความเย็นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวความดันสูงเปนของเหลวผสมไอ (Mixture หรือ 2-Phases) ที่

มีความดันต่ําและทําใหอุณหภูมิของสารทําความเย็นต่ําลงดวย 

อุปกรณระเหย 

(Evaporator) 

คือ อุปกรณที่สารทําความเย็นดึงความรอนจากน้ําเย็นที่กลับมาจากภาระ ทําใหสารทําความเย็นเดือด

กลายเปนไอ เปนอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนมีลักษณะเปน Shell & tube 

ระบบทําความเย็น 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบทําน้ําเย็น หลักการทํางาน และสวนประกอบที่สําคัญ  
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ปมน้ําเย็น 

(Chilled Water Pump) 

เปนอุปกรณสงจายน้ําเย็นใหไหลเวียนในระบบทําความเย็น น้ําเย็นจะมารับความเย็นที่ Evaporator 

แลวกลับไปใหความเย็นในระบบ และจะทํางานวนไปเรื่อยๆ 

เครื่องสงจายลมเย็น 

(Air Handing Unit : AHU) 

ภายในมีขดทอน้ําเย็นที่มาจากเครื่องทําน้ําเย็น และมีพัดลมสําหรับดูดลมจากหองปรับอากาศมารับความเย็น

จากขดทอน้ําเย็นแลวจายออกตามหนากากจายลมเย็นตามจุดตางๆ ภายในหองปรับอากาศ 

หอผึ่งน้ํา 
(Cooling Tower) 

ในกรณีที่เปนเครื่องทําน้ําเย็นแบบระบายความรอนดวยน้ํา หอผึ่งน้ําจะเปนตัวระบายความรอนออกจากระบบ 

อาศัยหลักการระเหยตัวของน้ํา (Evaporation) เพื่อดึงความรอนออกจากน้ําที่มีอุณหภูมิสูง 

ปมน้ําหลอเย็น 

(Condensing Water Pump) 

เปนอุปกรณสงจายน้ําหลอเย็นใหไหลเวียนในระบบระบายความรอน น้ําจะมารับความรอนที่ Condenser 

แลววิ่งไประบายความรอนที่หอผึ่งน้ํา และจะทํางานวนไปเรื่อยๆ 

ระบบทําความเย็น 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบทําน้ําเย็น หลักการทํางาน และสวนประกอบที่สําคัญ  
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หอผึ่งน้ํา (Cooling Tower) เปนอุปกรณระบายความรอนระหวางน้ํากับอากาศ โดยอาศัยหลักการระเหยของน้ํา มีอยู 2 แบบ ไดแก 

ชนิดไหลสวนทางกัน (Counter Flow Cooling Tower)  
         โครงสรางจะเปนทรงกระบอก มีพัดลมขนาดใหญอยูตรงกลางดานบน ดานลางจะเปนถาดรองรับน้ํา ตรงกลางจะเปนแผงแลกเปลี่ยนความรอน (Fill) 

โดยน้ําที่ตองการจะลดอุณหภูมิจะถูกปลอยจากดานบนลงดานลาง อากาศที่ระบายความรอนจะถูกดูดโดยพัดลมจากดานลางขึ้นดานบน สวนทางกั บการไหลของ

น้ํา เปนแบบดั้งเดิมที่ใชงานมานาน 

  

ระบบทําความเย็น 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบทําน้ําเย็น หลักการทํางาน และสวนประกอบที่สําคัญ  
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             โครงสรางจะเปนทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก มีพัดลมขนาดใหญอยูตรงกลางดานบน ดานลางจะเปนถาดรองรับน้ํา แตแผง

แลกเปลี่ยนความรอนจะตั้งอยูดานขาง โดยน้ําที่ตองการจะลดอุณหภูมิจะถูกปลอยจากดานบนลงดานลาง ผานแผงแลกเปลี่ยนความรอน 

อากาศที่ระบายความรอนจะถูกดูดโดยพัดลมเขาดานขางแลววนขึ้นดานบน ไหลขวางตั้งฉากกับการไหลของน้ํา ใชพื้นที่ติดตั้งนอยกวา 

ประสิทธิภาพการใชพลังงานดีกวาแบบชนิดสวนทางกัน การสูญเสียน้ํานอยกวา 

ชนิดไหลขวางกัน (Cross Flow Cooling Tower) 

ระบบทําความเย็น 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบทําน้ําเย็น หลักการทํางาน และสวนประกอบที่สําคัญ  
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หลักการทํางานของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย 
เครื่องทําน้ําเย็นระบายความรอนดวยอากาศ 

ลักษณะการทํางานบางสวนในระบบจะเหมือนกับ

เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กทั่วไปที่มีการระบายความ

รอนดวยอากาศ แตในสวนอุปกรณระเหย (Evaporator) 

จะเปนอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนระหวางสารทํา

ความเย็นกับน้ําเย็น หลังจากนั้นน้ําเย็นจะถูกปมน้ําเย็น

สงเขาไปใชในระบบปรับอากาศหรือทําความเย็น เชน 

สงไปใชในเครื่องสงลมเย็น (Air Handing Unit : AHU) 

แลววนกลับมารับความเย็นที่เครื่องทําน้ําเย็นอีกครั้ง 

เปนเครื่องทําน้ําเย็นที่ใชพื้นที่ในการติดตั้งนอย ราคาไม

สูงมากนัก 

ระบบทําความเย็น 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบทําน้ําเย็น หลักการทํางาน และสวนประกอบที่สําคัญ  
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ลักษณะเครื่องทําน้ําเย็นระบายความรอนดวยอากาศ 

หลักการทํางานของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย 

ระบบทําความเย็น 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบทําน้ําเย็น หลักการทํางาน และสวนประกอบที่สําคัญ  
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       ลักษณะการทํางานเหมือนกับเครื่องทําน้ําเย็น

ระบายความรอนดวยอากาศ แตในสวนอุปกรณการระบาย

ความรอน (Condenser) จะเปนอุปกรณแลกเปลี่ยนความ

รอนระหวางสารทําความเย็นกับน้ําระบายหรือน้ําหลอเย็น 

แลวน้ําหลอเย็นจะถูกปมน้ําหลอเย็นดูดไประบายความ

รอนที่หอผึ่งน้ํา แลววนกลับมารับความรอนไประบายที่

เค รื่อง ทํ า น้ํ า เ ย็นอี กครั้ ง  เปน เครื่ อ งทํ าน้ํ า เ ย็ น ที่ มี

ประสิทธิภาพการใชพลังงานดีกวาเครื่องทําความเย็นแบบ

ระบายความรอนดวยอากาศ 

        เครื่องทําน้ําเย็นระบายความรอนดวยน้ํา 
(Water Cooled Chiller) 

ระบบทําความเย็น 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบทําน้ําเย็น หลักการทํางาน และสวนประกอบที่สําคัญ  
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ลักษณะเครื่องทําน้ําเย็นระบายความรอนดวยน้ํา 

หลักการทํางานของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย 

ระบบทําความเย็น 

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบทําน้ําเย็น หลักการทํางาน และสวนประกอบที่สําคัญ  
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1 ตรวจสอบการระบาย 

ความรอนของคอยลรอน 

2 ตรวจเช็คปริมาณ 

สารทําความเย็นในระบบ 

ตรวจสอบจากค า  Approach Temp 

(ตรวจสอบความแตกตางของอุณหภูมิ
ระหวางสารทําความเย็นและน้ําหลอเย็น
ดานออก)โดยทั่วไปไมควรเกิน 5 oF 

ถาปกติกระจกจะใส แผนสีตรงกลางจะเปน
มวงหรือน้ําเงิน หากสารทําความเย็นพรอง
จะเห็นฟองสลับกับใส หากสารทําความเย็น
พรองมากจะเห็นเปนฟอง (สารทําความเย็น
ในระบบนอยไมเย็น ถามากคอมเพรสเซอร
พัง)  

ระบบทําความเย็น  
2. การตรวจประเมินเบื้องตนระบบทําความเย็น 
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3 ตรวจสอบกําลังไฟฟา 

ของเครื่องทําน้ําเย็น 

4 ตรวจเช็คความเหมาะสม 

ของการปรับตั้งอุณหภูมิ 

ถาพบวากระแสสูงกวาพิกัดเครื่อง
มากๆ อาจมีสาเหตุจาก การอุดตัน
ของคอยลรอน ขดทอสารทําความ
เย็นอุดตัน หรือ สารทําความเย็นมี
ปริมาณมากเกินไป 

ควรปรั บตั้ ง อุณหภู มิ น้ํ า เ ย็ น ให
เหมาะสม ไมต่ําจนเกินไป 

ระบบทําความเย็น  
2. การตรวจประเมินเบื้องตนระบบทําน้ําเย็น 
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5 ตรวจสอบสภาพฉนวน 

ในระบบฯ 

6 ตรวจสอบการรั่วของ 

น้ําเย็น 

ฉนวนทอน้ําเย็นควรอยูในสภาพดี ไม

ชํารุดเสียหาย และควรหุมทุกจุดที่

เปนทอน้ําเย็น เพื่อปองกันการสูญเสีย

พลังงาน 

หากพบเจอการรั่วไหลของน้ําเย็น 

ควรรีบดําเนินการซอมแซม 

ระบบทําความเย็น  
2. การตรวจประเมินเบื้องตนระบบทําน้ําเย็น 
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7 ตรวจสอบอัตราการไหล 

ของน้ําเย็น 

8 ตรวจสอบอัตราการไหล 

ของน้ําระบายความรอน 

ควบคุมอัตราการไหลของน้ําเย็นให

เหมาะสม 

ควบคุมอัตราการไหลของน้ําระบาย

ความรอนใหเหมาะสม 

ระบบทําความเย็น  
2. การตรวจประเมินเบื้องตนระบบทําน้ําเย็น 
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9 ตรวจสอบสภาพของ 

หอผึ่งน้ํา 

10 ตรวจสอบสวนอื่น ๆ 

ที่ไมมีประสิทธิภาพ 

หรือมีการสูญเสีย 

-  ความสะอาดของแผงแลกเปลี่ยนความรอน 

-  น้ําระบายความรอนที่ใชในหอผึ่งน้ําตองมี

คุณภาพ เชน คา TDS, ความสกปรก, ความ

กระดาง เปนตน 

-  ชุดพัดลมทํางานปกต ิ

การหรี่วาลวน้ําเย็น เปนการลดประสิทธิภาพของปม

น้ํา ลักษณะดังกลาวสามารถติดตั้ง VSD ได เปนตน 

ระบบทําความเย็น  
2. การตรวจประเมินเบื้องตนระบบทําน้ําเย็น 
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บันทึกรายละเอียดของอุปกรณ 

การสํารวจขนาดพิกัดของเครื่องทําน้ําเย็น 

         บันทึกรายละเอียดตาง ๆ ของเครื่องทําน้ําเย็น ไดแก หมายเลข ยี่หอ รุน ปที่ผลิตและ /หรือปที่ติดตั้ง ชนิด ขนาดพิกัด 

ตําแหนงใชงาน การบํารุงรักษา ชั่วโมงการทํางาน เปอรเซ็นตการทํางาน ฯลฯ ที่เกี่ยวของ หากมีขอมูลเกาใหนํามาพิจารณาดวย 

ระบบทําความเย็น  
3. การตรวจวัดดานประสิทธิภาพพลังงาน 
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การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็น 

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน =
กําลังไฟฟาที่ใช (kW)
ความเย็นที่ทําได (TR) 

ดังนั้นการตรวจวัดประสิทธิภาพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็นตามแนวทางนี้คือการวัดกําลังไฟฟา (kW)  

และความสามารถในการทาํความเย็น (TR) ของเครื่องทําน้ําเย็นในสภาวะทํางานของพิกดั  

ระบบทําความเย็น  
3. การตรวจวัดดานประสิทธิภาพพลังงาน 
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หอผึ่งน้ํา 
อุณหภูมิอากาศ ปริมาณน้ําเติม 

อุณหภูมิน้ําเขา-ออก 

ทอน้ําระบายความรอน 

อุณหภูมิน้ํา, อัตราการไหลของน้ําระบายความรอน 

ปมน้ําระบายความรอน 

กําลังไฟฟา, แรงดันไฟฟา, 

กระแสไฟฟา,PF 

  

ปมน้ําเยน็ 

กําลังไฟฟา, แรงดันไฟฟา, 

กระแสไฟฟา,PF 

  

ทอน้ําเยน็ 

อุณหภูมิน้ํา, ปริมาณน้ําเย็น 

  

เครื่องทําน้ําเย็น 

ความดันสารทําความเย็นทางดูด-จาย, 

กําลังไฟฟา, แรงดันไฟฟา, กระแสไฟฟา, PF 

เครื่องสงลมเย็น : 

อุณหภูมิอากาศเขา-ออก, ความชื้นอากาศเขา-

ออก, ความเร็วลมเย็น, พื้นที่สงลมเย็น 

ระบบทําความเย็น  
3. การตรวจวัดดานประสิทธิภาพพลังงาน 
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ขั้นตอนการตรวจวัด รูปภาพประกอบการตรวจวัด 
1. บันทึกพารามิเตอรที่เกี่ยวของ ไดแก อุณหภูมิปรับตั้ง (Set point) Approach temperature สภาพการ

ระบายความรอน ฯลฯ 

ขอเสนอแนะ : 
อุณหภูมิปรับตั้ง ไมควรต่ํากวาพิกัดที่เครื่องยอมรับได เพราะจะทําใหเครื่องไดรับความเสียหายจากการเกิด

น้ําแข็งเกาะที่อุปกรณระเหย 

คา Approach temperature ใชสําหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอนระหวางสารทํา

ความเย็นดานออกกับน้ําดานออก ซึ่งผลตางไมควรเกิน 3 oC (5 oF) 

2. ตรวจวัดเสนผานศูนยกลางของทอน้ําเย็น เพื่อใชประกอบการตั้งคาเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ํา 

อุปกรณที่ใชในการตรวจวัด : ตลับเมตร 

ขอเสนอแนะ : D = L /  
โดยที่ – D คือเสนผานศูนยกลาง 

– L คือเสนรอบวงของทอ 

–  คือคาคงที่ประมาณ 3.142 
ขอควรระวัง : กรณีวัดเสนผานศูนยกลางที่รวมฉนวนอยูดวย ใหลบความหนาฉนวนออกทุกครั้งกอนตั้งคา 

ระบบทําความเย็น  
3. การตรวจวัดดานประสิทธิภาพพลังงาน 
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ขั้นตอนการตรวจวัด รูปภาพประกอบการตรวจวัด 
3. ตรวจวัดคาอัตราการไหลของน้ําเย็น โดยตรวจวัด/ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ํา(Ultrasonic 

Flow meter) เริ่มดายการปอนคาขนาดทอและอุณหภูมิน้ําลงในเครื่องวัดอัตราการไหล และเครื่องจะ

กําหนดระยะหางของหัววัด(Sensor) จากนั้นจึงติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลที่ทอน้ําเย็นในตําแหนงที่

เหมาะสมและทําการบันทึกคาที่ตรวจวัดได 

อุปกรณที่ใชในการตรวจวัด :  

เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ํา(Ultrasonic Flow meter) 

ขอเสนอแนะ :  
คามาตรฐานการออกแบบอัตราการไหลของน้ําเย็น 

Chiller แบบมาตรฐาน (STD) ควรมีคาดัชนีอัตราการไหลของน้ําตอตันความเย็นเทากับ 2.4 GPM/TR 

Chiller แบบ Low Flow Low Temp (LFLT) ควรมีคาดัชนีอัตราการไหลของน้ําตอตันความเย็น

เทากับ 1.4-1.6 GPM/TR 

ระบบทําความเย็น  
3. การตรวจวัดดานประสิทธิภาพพลังงาน 
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ระบบทําความเย็น  
3. การตรวจวัดดานประสิทธิภาพพลังงาน 
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ขั้นตอนการตรวจวัด รูปภาพประกอบการตรวจวัด 
4. ตรวจวัดคากําลังไฟฟา แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และคาตัวประกอบกําลังของเครื่องทําน้ําเย็น 

อุปกรณที่ใชในการตรวจวัด :  

เครื่องบันทึกกําลังไฟฟา (Power Recorder) / อานคาจากหนาจอ 

ขอเสนอแนะ : 
กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาที่ตรวจวัดได ไมควรสูงเกินกวาพิกัดของเครื่อง ในกรณีที่คาตรวจวัดไดสูง

เกิน ควรตรวจสอบสภาพการระบายความรอนของเครื่อง 

5. ตรวจวัดคาอุณหภูมิน้ําเย็นเขา – ออกของเครื่องทําน้ําเย็น 

อุปกรณที่ใชในการตรวจวัด :  

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส หรืออานคาจากหนาจอ 

ขอเสนอแนะ : คามาตรฐานการออกแบบอุณหภูมิน้ําเย็น 

Chiller แบบทั่วไป(STD) อุณหภูมิน้ําเย็นเขาเทากับ 55 oF และอุณหภูมิน้ําเย็นออกเทากับ 45 oF  

Chiller แบบ Low Flow Low Temp (LFLT) อุณหภูมิน้ําเย็นเขาเทากับ 55 oF และอุณหภูมิน้ําเย็น

ออก 39 oF 

ขั้นตอนการตรวจวัด รูปภาพประกอบการตรวจวัด 

6. สํารวจและตรวจวัดอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อหาโอกาสและศักยภาพในการปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็น 

7. ตรวจวัด/ติดตั้งเครื่องบันทึกคากําลังไฟฟาของปมน้ําเย็น 

อุปกรณที่ใชในการตรวจวัด :  

เครื่องวัดกําลังไฟฟา หรือ เครื่องบันทึกกําลังไฟฟา 

ขอเสนอแนะ : 
กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาที่ตรวจวัดได ไมควรสูงเกินกวาพิกัดของเครื่อง ในกรณีที่

คาตรวจวัดไดสูงเกิน ควรตรวจสอบสภาพมอเตอรของปมน้ําเย็น 

ระบบทําความเย็น  
3. การตรวจวัดดานประสิทธิภาพพลังงาน 
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ขั้นตอนการตรวจวัด รูปภาพประกอบการตรวจวัด 
8. วัดคาอัตราการไหลของน้ําระบายความรอน โดยตรวจวัด/ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหล

ของน้ํา(Ultrasonic Flow meter) เริ่มดายการปอนคาขนาดทอและอุณหภูมิน้ําลงใน

เครื่องวัดอัตราการไหล และเครื่องจะกําหนดระยะหางของหัววัด(Sensor) จากนั้นจึง

ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลที่ทอน้ําระบายความรอนในตําแหนงที่เหมาะสมและทําการ

บันทึกคาที่ตรวจวัดได (กรณีระบายความรอนดวยน้ํา) 

อุปกรณที่ใชในการตรวจวัด : 

เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ํา(Ultrasonic Flow meter 

ขอเสนอแนะ :  
คามาตรฐานการออกแบบอัตราการไหลของน้ําระบายความรอน 

คาดัชนีอัตราการไหลของน้ําระบายความรอนตอตันความเย็นเทากับ 3.0 GPM/TR 

ระบบทําความเย็น  
3. การตรวจวัดดานประสิทธิภาพพลังงาน 
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ขั้นตอนการตรวจวัด รูปภาพประกอบการตรวจวัด 
9. ตรวจวัดคาอุณหภูมิน้ําระบายความรอน เขา-ออก เครื่องทําน้ําเย็น (กรณีระบายความรอนดวยน้ํา) 

อุปกรณที่ใชในการตรวจวัด : 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส  หรืออานคาจากหนาจอ 

ขอเสนอแนะ :  
คามาตรฐานการออกแบบอุณหภูมิน้ําระบายความรอน 

อุณหภูมิน้ําระบายความรอนเขา Chiller เทากับ 90 oF และอุณหภูมิน้ําระบายความรอนออกเทากับ 

100 oF 

10.ตรวจวัด/ติดตั้งเครื่องบันทึกคากําลังไฟฟาของปมน้ําระบายความรอน (กรณีระบายความรอนดวยน้ํา) 

อุปกรณที่ใชในการตรวจวัด :  

เครื่องวัดกําลังไฟฟา หรือ เครื่องบันทึกกําลังไฟฟา 

ขอเสนอแนะ : 
กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาที่ตรวจวัดได ไมควรสูงเกินกวาพิกัดของเครื่อง ในกรณีที่คาตรวจวัดไดสูง

เกิน ควรตรวจสอบสภาพมอเตอรของปมน้ําระบายความรอน 

 

ระบบทําความเย็น  
3. การตรวจวัดดานประสิทธิภาพพลังงาน 
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ขั้นตอนการตรวจวัด รูปภาพประกอบการตรวจวัด 
11.ตรวจวัด/ติดตั้งเครื่องบันทึกคากําลังไฟฟาของหอผึ่งน้ํา (กรณีระบายความรอนดวยน้ํา) 

อุปกรณที่ใชในการตรวจวัด :  

เครื่องวัดกําลังไฟฟา หรือ เครื่องบันทึกกําลังไฟฟา 

ขอเสนอแนะ : 
กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาที่ตรวจวัดได ไมควรสูงเกินกวาพิกัดของเครื่อง ในกรณีที่คา

ตรวจวัดไดสูงเกิน ควรตรวจสอบสภาพมอเตอร และใบพัดลมของหอผึ่งน้ํา 

12.บันทึกคําใหสัมภาษณของผูใชอุปกรณหรือเครื่องมือดังกลาว รวมทั้งผูเกี่ยวของคนอื่นๆ ในเรื่องของลักษณะการใชงาน และปญหาที่เกิดขึ้นใน

ระหวางการใชงาน 

ระบบทําความเย็น  
3. การตรวจวัดดานประสิทธิภาพพลังงาน 
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สมการที่ใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพลังงานของ ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย 

คาพลังไฟฟา สามารถตรวจวัดไดโดยใชเครื่องมือวัดคาพลังไฟฟา (Power Meter) ซึ่งสามารถอานคาพลังไฟฟาซึ่งมีหนวยเปน กิโลวัตต (kW) ได
โดยตรง หรือคํานวณคาพลังไฟฟาจาก สมการ 

พลังไฟฟา (P) = V × I × P.F.  (กรณีไฟฟา 1 เฟส) 

พลังไฟฟา (P) = 3 × V × I × P.F. (กรณีไฟฟา 3 เฟส) 

 โดยที ่ V หมายถึง ความตางศักยไฟฟา มีหนวยเปน Volt 

  I หมายถึง กระแสไฟฟา มีหนวยเปน Amp 

  P.F. หมายถึง ตัวประกอบกําลังไฟฟา  

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน   =  พลังไฟฟาที่ใชในเครื่องทําน้ําเย็น (kW) 

เครื่องทําน้ําเย็น          ความเย็นที่ทําได (TR) 

       
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน   =  พลังไฟฟาที่ใชรวมในระบบฯ (kW) 

ระบบทําความเย็นแบบรวมศูนย           ความเย็นที่ทําได (TR) 

       

ระบบทําความเย็น 
 

 

4. การวิเคราะหและประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
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โดยที ่ m หมายถึง อตัราการไหลของนําเย็น มีหน่วยเป็น kg/s 
 Cp หมายถึง คา่ความจคุวามร้อนจําเพาะของนํา มีหน่วยเป็น kJ/kg oC 
 TCHR หมายถึง อณุหภมูินําเย็นเข้ามาเครืองทํานําเย็น (oC) 
 TCHS หมายถึง อณุหภมูินําเย็นออกจากเครืองทํานําเย็น (oC) 
 

โดยที ่ m หมายถึง อตัราการไหลของนําเย็น มีหน่วยเป็น GPM 
 TCHR หมายถึง อณุหภมูินําเย็นเข้ามาเครืองทํานําเย็น (oF) 
 TCHS หมายถึง อณุหภมูินําเย็นออกจากเครืองทํานําเย็น (oF) 
 

หมายเหต:ุ คา 24 ที่นํามาเปนตัวหาร มีที่มาจากการนําคา Cp จากสูตรดานบน มาคูณคาการแปลงหนวย 

ความเย็นที่ทําได  (Wth)   = m x Cp x (TCHR – TCHS) 

เพื่อใหสะดวกในการคํานวณอาจจะใชสมการดานลางนี้ประเมินความสามารถในการทําความเย็นได 

ความเย็นที่ทําได (TR)    =  m x (TCHR - TCHS) 

              24 
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หลักเกณฑการทดสอบหาคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็น  

              เนื่องจากสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องทําน้ําเย็นขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน อุณหภูมิน้ําระบายความรอน อุณหภูมิ น้ํา

เย็น ภาระของเครื่องขณะทําการทดสอบ ซึ่งผลการทดสอบวิธีดังกลาวอาจมีผลที่แตกตางกันไดตามปจจัยที่เปลี่ยนไป 

ดังนั้นเพื่อใหผลการทดสอบอยูบนมาตรฐานเดียวกัน การทดสอบหาคาพลังไฟฟาตอตันความเย็นจึงตองทดสอบตามหลักเกณฑดังนี้ 

1. ขณะทดสอบเครื่องทําน้ําเย็นตองทํางานที่ภาระเต็มพิกัด หรือใกลภาระเต็มพิกัดมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 

2. อัตราไหลของน้ําเย็นและน้ําระบายความรอนตองมีคา 2.4 US GPM/ton และ 3.0 US GPM/ton ตามลําดับ โดยมีคาคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 

10% เวนแตเครื่องทําน้ําเย็นไดรับการออกแบบใหใชงานที่อัตราไหลแตกตางจากนี้ ใหใชคาที่วิศวกรผูออกแบบระบบปรับอากาศกําหนดใน

การทดสอบ 

3. หากอุณหภูมิน้ําเย็นและน้ําระบายความรอนเขาตางจากอุณหภูมิน้ําเย็นมาตรฐานซึ่งเทากับ 7.2 oC และอุณหภูมิน้ําระบายความรอน

มาตรฐานซึ่งเทากับ 32.2 oC ใหทําการแกไขคาขนาดทําความเย็นและคาพลังไฟฟากอนนําคาไปใชคํานวณตอ โดยใชคาแกไขจากผูผลิต หาก

ไมสามารถหาคาจากผูผลิตไดสามารถใชคาแกไขในตารางตอไปนี้แทนไดโดยอนุโลม 

หมายเหตุ : ขอมูลอางอิงจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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ตารางคาแกไขขนาดทําความเย็นและพลังไฟฟาสําหรับเครื่องทําน้ําเย็นแบบระบายความรอนดวยน้ํา 
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 อุณหภูมิน้ําระบายความรอน อุณหภูมิน้ําเยน็ดานออก คาแกไข
เขาเครือ่งทาํน้ําเยน็ ขนาดทาํความเยน็ พลงัไฟฟา
( องศาเซลเซียส ) ( องศาเซลเซียส )

4 0.99 0.88

5 1.02 0.88

6 1.05 0.88

7 1.08 0.89

25 7.2 1.08 0.89

8 1.11 0.9

9 1.13 0.91

10 1.15 0.92

4 0.45 0.94

5 0.72 0.95

6 0.99 0.96

7 1.02 0.97

30 7.2 1.03 0.97

8 1.05 0.98

9 1.08 0.99

10 1.11 1 31 
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อุณหภูมิน้ําระบายความรอน อุณหภูมิน้ําเยน็ดานออก คาแกไข
เขาเครือ่งทาํน้ําเยน็ ขนาดทาํความเยน็ พลงัไฟฟา
( องศาเซลเซียส ) ( องศาเซลเซียส )

4 0.63 0.97

5 0.8 0.98

6 0.97 0.99

7 1 1

32.2 7.2 1 1
8 1.02 1.01

9 1.05 1.02

10 1.08 1.03

4 0.86 0.99

5 0.9 1.01

6 0.94 1.03

7 0.97 1.04

35 7.2 0.97 1.04

8 0.99 1.05

9 1.02 1.06

10 1.05 1.07 32 
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อุณหภูมิน้ําระบายความรอน อุณหภูมิน้ําเยน็ดานออก คาแกไข
เขาเครือ่งทาํน้ําเยน็ ขนาดทาํความเยน็ พลงัไฟฟา
( องศาเซลเซียส ) ( องศาเซลเซียส )

4 0.83 0.83

5 0.86 0.96

6 0.89 1.09

7 0.91 1.08

40 7.2 0.91 1.09

8 0.93 1.12

9 0.96 1.13

10 0.99 1.14

4 0.79 1.12

5 0.81 1.14

6 0.83 1.16

7 0.86 1.17

45 7.2 0.86 1.17

8 0.88 1.19

9 0.91 1.2

10 0.93 1.22
33 
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รายการ สญัลกัษณ หนวย ขอมูล แหลงทีม่า
ของขอมูล

1 ขอมูลเบื้องตน
1.1 หมายเลขเครื่อง CH-4 Nameplate

1.2 ผูผลิต TRANE Nameplate

1.3 หมายเลขรุน CDHG 2150 Nameplate

1.4 ขนาดพกิดัของทําความเย็น Qspec TR 2,238.00 Nameplate

1.5 ขนาดพกิดัพลังไฟฟา Pspec kW 1,430.00 Nameplate

1.6 คาประสิทธภิาพการใพลังงานทีพ่กิดั ChPspec kW/TR 0.64 Nameplate

1.7 ชนิดการระบายความรอน Cond. Type น้ํา Nameplate

2 ขอมูลตรวจวัด
2.1 พลังไฟฟาของเครื่องทําน้ําเย็น PCH kW 1,251.86 อานคาหนาจอ
2.2 อตัราการไหลของน้ําเย็น FCH GPM 3,444.99 ตรวจวดั

L/s 217.32

2.3 อณุหภูมนิ้ําเย็นเขาเครื่องทําน้ําเย็น TCHR
oC 10.90 อานคาหนาจอ
oF 51.62

2.4 อณุหภูมนิ้ําเย็นออกจากเครื่องทําน้ําเย็น TCHS
oC 4.36 อานคาหนาจอ
oF 39.85
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รายการ สญัลกัษณ หนวย ขอมูล แหลงทีม่า
ของขอมูล

2.5 อตัราการไหลของน้ําหลอเย็น FCD GPM 6,567.30 ตรวจวดั
L/s 414.29

2.6 อณุหภูมนิ้ําหลอเย็นเขาเครื่องทําน้ําเย็น TCDR
oC 31.10 อานคาหนาจอ
oF 87.98

2.7 อณุหภูมนิ้ําหลอเย็นออกจากเครื่องทําน้ําเย็น TCDS
oC 35.24 อานคาหนาจอ
oF 95.43

2.8 พลังไฟฟาของเครื่องสูบจายน้ําเย็น PCHP kW 90.00 ตรวจวดั
2.9 พลังไฟฟาของเครื่องสูบจายน้ําหลอเย็น PCDP kW 220.00 ตรวจวดั
2.10 พลังไฟฟาของหอผึ่งน้ํา PCT kW 45.00 ตรวจวดั

3 การวิเคราะหทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการทําความเย็น Q TR 1,689.48

Q = FCH[GPM] x (TCHR [
oF] - TCHS [

oF]) / 24

3.2 คาประสิทธภิาพการใชพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็น ChP kW/TR 0.74

ChP = PCH / Q
35 
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รายการ สญัลกัษณ หนวย ขอมูล แหลงทีม่า
ของขอมูล

3.3 คาประสิทธภิาพการใชพลังงานของระบบทําความเย็น ChPAll kW/TR 0.95

ChPAll = (PCH + PCHP + PCDP + PCT)/ Q

3.4 คา GPM/TR ดานน้ําเย็น GPM/TRCH GPM/TR 1.54

GPM/TRCH = FCH / Qspec

3.5 คา GPM/TR ดานน้ําหลอเย็น GPM/TRCD GPM/TR 2.93

GPM/TRCD = FCD / Qspec

3.6 รอยละความสามารถในการทําความเย็นเทียบกบัพกิดัเครื่อง %TR % 75.49

%TR = (Q / Qspec) x 100

3.7 รอยละของคา kW/TR ทีแ่ยลงเมือ่เทียบคาพกิดัเครื่อง %ChP % 15.63

%ChP = ((ChP - ChPspec) / ChPspec) x 100

3.8 เปดตารางคา Correction factor ดานความเย็น CorCooling 0.847 เปดตาราง
3.9 เปดตารางคา Correction factor ดานไฟฟา CorPower 0.958 เปดตาราง
3.10 ความสามารถในการทําความเย็นมาตรฐาน QStd. TR 1,994.66

QStd. = Q / CorCooling

3.11 ความสามารถในการทําความเย็นมาตรฐาน PStd. kW 1,306.74

PStd. = PCH / CorPower
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รายการ สญัลกัษณ หนวย ขอมูล แหลงทีม่า
ของขอมูล

3.12 คาประสิทธภิาพการใชพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็นมาตรฐาน ChPStd. kW/TR 0.66

ChPStd. = PStd. / QStd.

3.13 รอยละความสามารถในการทําความเย็นเทียบกบัพกิดัเครื่อง %TRStd. % 89.13

%TRStd. = (QStd. / Qspec) x 100

3.14 รอยละของคา kW/TR ทีแ่ยลงเมื่อเทียบคาพกิดัเครื่อง %ChPStd. % 3.13

%ChPStd. = ((ChPStd. - ChPspec) / ChPspec) x 100
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อัตราการไหลของน้ําเย็นเทากับ 3,444.99 GPM อุณหภูมิน้ําเย็นเขาเครื่องเทากับ 51.62 oF และอุณหภูมิน้ํา

เย็นออกจากเครื่องเทากับ 39.85 oF 
ตัวอยางการคํานวณ 
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             = 3,444.99 x (51.62 – 39.85) / 24 

             = 1,689.48  TR 

กําลังไฟฟาของเครื่อง            = 1,251.86  kW 

ประสิทธิภาพของเครื่อง            = กําลังไฟฟาของเครื่อง / ความสามารถในการทําความเย็น 

             = 1,251.86 / 1,689.48 

             = 0.74  kW/TR 

รอยละความสามารถในการทําความเย็นเทียบพิกัด 

            = (ความสามารถในการทําความเย็น / พิกัดทําความเย็น) x 100% 

            = (1,689.48 / 2,238.00) x 100% 

            = 75.49  % 

รอยละของคา kW/TR ที่แยลงเมื่อเทียบกับพิกัด 

           = ((kW/TRตรวจวัด – kW/TRพิกัด) / kW/TRพิกัด) x 100% 

           = ((0.74 – 0.64) / 0.64) x 100% 

           = 15.63  % 38 



Correction factor Chilled = 0.847 

Correction factor Power = 0.958 

ความสามารถในการทําความเย็นมาตรฐาน 

   = ความสามารถในการทําความเย็น / Correction Factor Chilled 

   = 1,689.48 / 0.847 

   = 1,994.66 TR 

กําลังไฟฟามาตรฐาน 

   = กําลังไฟฟาของเครื่อง / Correction Factor Power 

   = 1,251.86 / 0.958 

   = 1,306.74 kW 

คาประสิทธิภาพการใชพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็นมาตรฐาน 

   = 1,306.74 / 1,994.66 

   = 0.66 kW/TR 
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รอยละความสามารถในการทําความเย็นเทียบพิกัด 

 = (ความสามารถในการทําความเย็น / พิกัดทําความเย็น) x 100% 

 = (1,994.66 / 2,238.00) x 100% 

 = 89.13 % 

รอยละของคา kW/TR ที่แยลงเมื่อเทียบกับพิกัด 

   = ((kW/TRตรวจวัด – kW/TRพิกัด) / kW/TRพิกัด) x 100% 

   = ((0.66 – 0.64) / 0.64) x 100% 

   = 3.13 % 
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เกณฑประสิทธิภาพและสมรรถนะพลังงาน 

ตามประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกําหนดคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ํา คาประสิทธิภาพการใหความเย็น และคาพลัง

ไฟฟาตอตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใชงานในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒  กําหนดไวดังตารางตอไปนี้ 
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เกณฑประสิทธิภาพและสมรรถนะพลังงาน 

แตเนื่องจากไมไดมีขอกําหนดหรือมาตรฐานของอุปกรณระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยที่มีการใชอยูแลวในหนวยงาน 

เกณฑประสิทธิภาพและสมรรถนะพลังงาน อาจจะสามารถประเมินไดจาก 

o คาประสิทธิภาพพลังงานที่ออกแบบไว หรือคาตามพิกัด 

o คาตามพิกัดประสิทธิภาพพลังงานที่คูณคาลดทอนสมรรถนะตามอายุการใชงานที่เหมาะสม เชน 80 %จากคา

ตามพิกัด 

o คาประสิทธิภาพพลังงานที่ตรวจวัดไดของปที่ผานมา 

 

จากการตรวจสอบโดยทั่วไปคาเฉลี่ยที่ไดจากการตรวจสอบเปนดังนี ้

• เครื่องทําน้ําเย็นระบายความรอนดวยน้ํา ประสิทธิภาพควรไมสูงกวา 0.80 kW/TR 

• เครื่องทําน้ําเย็นระบายความรอนดวยอากาศ ประสิทธิภาพควรไมสูงกวา 1.30 kW/TR  

ระบบทําความเย็น 
 

 

4. การวิเคราะหและประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
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การตรวจวัดอัตราการไหล 

กรณีตรวจวัดอัตราการไหลของน้ําสามารถตรวจวัดได 2 วิธีการ คือ  

• กรณีระบบเปด  ตรวจวัดโดยตรงไดโดยใชภาชนะที่ทราบความจุ และจับเวลาที่น้ําไหลเขาภาชนะ เชน ถังความจุ 100 ลิตร จับเวลา

ในการสูบน้ําเขาเต็มถัง ใชเวลา 20 วินาที ดังนั้นอัตราการไหลของน้ํา = 100 ลิตร/20 วินาที = 5 ลิตร/วินาท ี

• กรณีระบบปด  การตรวจวัดอัตราการไหลที่นิยม คือการใชเครื่องมือ Ultrasonic Flow Meter ติดที่ผิวดานนอกของทอ ซึ่งสามารถ

ตรวจวัดอัตราการไหลไดโดยไมตองเจาะทอ 

ระบบทําความเย็น 
 

 

4. การวิเคราะหและประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
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กรณีไมมีเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ํา 

การตรวจวัดประสิทธิภาพของเครื่องทําน้ําเย็น กรณีที่ไมมีเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ํา สามารถอางอิงอัตราการไหลไดจาก

ขอมูลการเปด Performance Curve ของปมน้ําได ดังนี ้

 

ระบบทําความเย็น 
 

 

4. การวิเคราะหและประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
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อัตราการไหล 780 m3/hr 

กําลังไฟฟา 70 kW 

เฮด 26 m 

ประสิทธิภาพปม 81 % 

ระบบทําความเย็น 
 

 

4. การวิเคราะหและประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
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การลดความดนั 

ด้านคอนเดนเซอร์ 

การเพมิความดนั 

ด้านอแิวปพอเรเตอร์ 

การลดความสูญเสีย 

ในระบบส่งจ่าย 

การจดัการเดนิเครือง 

ให้เหมาะสมกบัภาระ 

แนวทางการอนุรักษ์พลงังานสําหรับเครืองทาํนําเยน็  

ระบบทําความเย็น 
 

 

5. แนวทางการอนุรักษพลังงานในเครื่องทําน้ําเย็น 
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เอนทลัป 
(h) 

อัตราการทําความเย็น   (อิแวปพอเรเตอร) 

การอัด 

ความดัน (P) 

2 

1 

3 

4 

การขยายตัว 

การควบแนน (คอนเดนเซอร) P2,3 

P1,4 

h3,4 h1 h2 

COP เดิม = (h1 – h4) / (h2 – h1) 

COP ใหม = (h1 – h7) / (h5 – h1) 

การลดความดัน 

ดานคอนเดนเซอร 

h6,7 

6 

7 

5 

ระบบทําความเย็น 
 

 

5. แนวทางการอนุรักษพลังงานในเครื่องทําน้ําเย็น 
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 คอนเดนเซอรตองติดตั้งในที่มีอากาศถายเทไดสะดวก 

 ทําความสะอาดคอนเดนเซอรอยางสม่ําเสมอ 

 อากาศที่มาระบายความรอนควรจะมีอุณหภูมิต่ําที่สุด  

ถาลดอุณหภูมิคอนเดนเซอรไดทุกๆ 1 oF จะประหยัดพลังงานที่คอมเพรสเซอรได 1.5-2 
ดังนั้นควรปฏิบัติ ดังนี้ 
  

การลดความดัน 

ดานคอนเดนเซอร 

ระบบทําความเย็น 
 

 

5. แนวทางการอนุรักษพลังงานในเครื่องทําน้ําเย็น 
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ลางทําความสะอาด 

แผงคอยลรอน 

อยางสม่าํเสมอ 

ระบบทําความเย็น 
 

 

5. แนวทางการอนุรักษพลังงานในเครื่องทําน้ําเย็น 
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การลดอุณหภูมิอากาศระบายความรอน 

ระบบทําความเย็น 
 

 

5. แนวทางการอนุรักษพลังงานในเครื่องทําน้ําเย็น 
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ทําความสะอาดแผ่นกระจายนํา 

ระบบทําความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์ 

ระบบทําความเย็น 
 

 

5. แนวทางการอนุรักษพลังงานในเครื่องทําน้ําเย็น 
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การเพิ่มความดัน 

ดานอิแวปพอเรเตอร 

เอนทัลป 
(h) 

อัตราการทําความเย็น (อิแวปพอเรเตอร) 

ความดัน (P) 

2 

1 

3 

4 

การขยายตัว 

การควบแนน (คอนเดนเซอร) P2,3,6 

P1,4 

h3,4 h1 h2 

COP เดิม = (h1 – h4) / (h2 – h1) 

5 

6 

7 

h5 
h6 

P5,7 

COP ใหม = (h5 – h7) / (h6 – h5) 

ระบบทําความเย็น 
 

 

5. แนวทางการอนุรักษพลังงานในเครื่องทําน้ําเย็น 
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  AHU ตองติดตั้งในตําแหนงที่มีอากาศไหลเวียนไดสะดวก 

 

  ทําความสะอาดพื้นผิวแลกเปลี่ยนความรอนอยางสม่ําเสมอ 

 

  ปรับตั้งเทอรโมสตัทใหสูงที่สุดเทาที่จะทําได 

 

ถาเพิ่มอุณหภูมอิิแวปเรเตอรไดทุก ๆ  1 oF   จะประหยัดพลังงาน 
ที่คอมเพรสเซอรใชได 1.5-2%  ดังนั้นควรปฏิบัติ ดังนี้  

การเพิ่มความดัน 

ดานอิแวปพอเรเตอร 

ระบบทําความเย็น 
 

 

5. แนวทางการอนุรักษพลังงานในเครื่องทําน้ําเย็น 

 

 

53 

กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง อุณหภูมิน้ําเย็นกับคา COP 

Pe
rc

en
t 

In
cr

ea
se

 in
 C

O
P 

Leaving Chilled Water Temp. OF 

ระบบทําความเย็น 
 

 

5. แนวทางการอนุรักษพลังงานในเครื่องทําน้ําเย็น 
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รูป AHU และแผงคอยลเย็น 

ระบบทําความเย็น 
 

 

5. แนวทางการอนุรักษพลังงานในเครื่องทําน้ําเย็น 
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การลดความสูญเสีย 

ในระบบสงจาย 

ตรวจสอบสภาพฉนวนทอน้ํา และทอสงลมเย็น 

ระบบทําความเย็น 
 

 

5. แนวทางการอนุรักษพลังงานในเครื่องทําน้ําเย็น 
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การจัดการเดินเครื่องใหเหมาะสม เลือกเดินเครื่องทําน้ําเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง 

Ex. 
 

อาคารแหงหนึ่ง ติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็น ขนาด 500 ตัน จํานวน 5 ชุด ภาระการปรับอากาศ 1,200 ตัน 

จึงเดินเครื่อง ที่ 80 % จํานวน 3 ชุด โดยเครื่องทําน้ําเย็นแตละชุดมีคาประสิทธิภาพดังนี้ 
 

NO. 1 = 0.70 kW/TR  

NO. 2 = 0.68 kW/TR 

NO. 3 = 0.95 kW/TR 

NO. 4 = 0.98 kW/TR 

NO. 5 = 0.72 kW/TR 
 

ระบบทําความเย็น 
 

 

5. แนวทางการอนุรักษพลังงานในเครื่องทําน้ําเย็น 
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หากเดินเครื่อง NO. 3,4,5 จะใชพลังไฟฟา =  (0.95x400)+ (0.98x400)+ (0.72x400) 

          =  1,060 kW 

 

หากเดินเครื่อง NO. 1,2,5 จะใชพลังไฟฟา =  (0.70x400)+ (0.68x400)+ (0.72x400) 

          =  840 kW 

 

พลังไฟฟาลดลง   =  220 kW 
     ประหยัดพลังงานไฟฟาได  =  220 kW x 12 ชั่วโมง/วัน x 300 วัน/ป 

    =  792,000   kWh/ป 

 

 คิดเปนเงิน    =  792,000 x 3.00 

    =   2,376,000 บาท/ป 
 

ระบบทําความเย็น 
 

 

5. แนวทางการอนุรักษพลังงานในเครื่องทําน้ําเย็น 
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ควบคุมการเริมเดนิ และหยุดเครืองให้เหมาะสม 

Ex. 

ช่วงเวลาทาํงาน 

7:0
0 

8:0
0 

ช่วงเวลาเดินเครืองเดิม 
ช่วงเวลาเดินเครืองใหม่ 

START STOP 

9:0
0 

10:
00 

11:
00 

15:
00 

16:
00 

17:
00 

18:
00 

12:
00 

13:
00 

14:
00 

การเริมเดินเครืองปรับอากาศช้าลง และหยดุเร็วขึนอย่างละ 30 นาที 
ทาํให้ช่วงเวลาเปิดใช้งานลดลง จาก 9.50 ชัวโมง/วนั เหลอื 8.50 ชัวโมง/วนั 

หมายถึง การประหยดัพลงังานสําหรับระบบปรับอากาศได้ประมาณ 10 % นันเอง 

ระบบทําความเย็น 
 

 

5. แนวทางการอนุรักษพลังงานในเครื่องทําน้ําเย็น 
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กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงานในระบบทําความเย็น 

60 

 

 

1. มาตรการการลดภาระโหลดของเครื่องทําน้ําเย็น 

 

 
ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 

 โรงงานมีเครื่องผลิตน้ําเย็นที่ใชสําหรับหลอเย็นการโหลดกาซชีวภาพซึ่งเปนชนิดระบายความ รอนดวยอากาศโดยใชทําใหน้ําเย็นที่อุณหภูมิ 6 

°C จํานวน 1 ชุด สําหรับเครื่องทําความเย็นขนาด 9 kW ทํางานวันละ 24 ชั่วโมง 200 วันตอป ซึ่งจากการตรวจสอบพบวาอุณหภูมิของน้ําเย็นมีอุณหภูมิ

ต่ําสุดที่ 9 °C  สงผลให Compressor ทํางานตลอดเวลา 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
  จากการตรวจสอบพบวาความตองการอุณหภูมิน้ําเย็นใชงานที่ตั้งไว 6 °C แตอุณหภูมิของน้ํา เย็นที่ทําไดนั้นมีอุณหภูมิต่ําสุดที่ 9 °C  สงผลให 
Compressor ทํางานตลอดเวลา 

เครื่องทําความเย็นขนาด 9 kW 
การตรวจวัดอุณหภูมิของน้ําหลอเย็น กอนการปรับปรุง 



กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงานในระบบทําความเย็น 
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1. มาตรการการลดภาระโหลดของเครื่องทําน้ําเย็น 

 

 
แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

            สาเหตุที่ทําใหอุณหภูมิน้ําเย็นที่ไมได 6 °C ตามที่กําหนดไวนั้น เกิดมาจากการที่บอน้ําเย็นนั้นมีการสูญเสียความเย็นอยูคือการที่บอน้ําเย็น

ดังกลาวนั้นไมมีฝาปดทําใหปริมาณความรอนจากสิ่งแวดลอมเขาไปสัมผัสกับน้ําเย็น จึงเปนสาเหตุให Compressor ทํางานตลอดเวลา  ดังนั้นจึงตอง

ดําเนินการทําฝาปดกันการสูญเสียความเย็นไปกับสิ่งแวดลอมจากแนวคิดนี้จึงนําไปสูการคํานวณเพื่อวิเคราะหผลการประหยัดพลังงานที่ไดรับ 

ลักษณะหลังปรับปรุง 
           หลังจากไดทดลองดําเนินการตามรายละเอียดในหัวขอที่ผานมาแลวนั้น ทางทีมงานทําการ ดําเนินการปดฝาบอน้ําเย็น  และตรวจวัดการใช

พลังงานของเครื่องทําความเย็น 

บอน้ําเย็นที่ไมมีฝาปด กอนการปรับปรุง 
แสดงคาการตรวจวัดการทํางานของเครื่องทําน้ําเย็น ภายหลังการปดฝาบอน้ําเย็น 

กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงานในระบบทําความเย็น 
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1. มาตรการการลดภาระโหลดของเครื่องทําน้ําเย็น 

 

 
วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 

         จากการดําเนินการปดฝาบอน้ําเย็นแลวพบวา Compressor ที่เดิมทํางานตลอดเวลาและมีการตัดตอการทํางานในสัดสวน 67 : 33 และ

สามารถทําอุณหภูมิได 6 °C   

 พลังงานไฟฟาที่ใชใน Compressor กอนปรับปรุง    
  กําลังไฟฟาเฉลี่ย   = 8.9 kW    

  เวลาที่ใชในการทํางาน   = 24 ชั่วโมง    

 คิดเปนพลังงานไฟฟาที่ใชกอนปรับปรุง   = 8.9 x 24 x 200          

      = 42,720.00 kWh/ป 

พลังงานไฟฟาที่ใชใน Compressor หลังปรับปรุง    
 กําลังไฟฟาเฉลี่ย    = 8.9 kW    

 เวลาที่ใชในการทํางาน    = 24 ชั่วโมง    

 คิดเปนพลังงานไฟฟาที่ใชหลังปรับปรุง   = 8.9 x 24 x 200 x 0.67          

      =  28,622.40 kWh/ป 



กรณีศึกษาการอนุรักษพลังงานในระบบทําความเย็น 
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1. มาตรการการลดภาระโหลดของเครื่องทําน้ําเย็น 

 

 
วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 

 สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไปได  = 42,720.00  –  28,622.40  

    =  14,097.60 kWh/ป  

    = 50,751.36 MJ/ป           

    =  1.201 toe/ป        

 คาไฟฟา 1 kWh = 3.45  บาท = 14,097.60 x 3.45          

 

มูลคาผลประหยัดคิดเปน   = 48,636.72  บาท/ป 

ประมาณการเงินลงทุนในการทําฝาปดที่สมบูรณ = 7,000   บาท (ปจจุบันใชฝาปดที่นําเศษ แผนเหล็กที่ และฉนวนที่เหลือทิ้งมาปดไวกอน)   

ระยะเวลาคืนทุน   = 7,000 / 48,636.72          

    = 0.14   ป 
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2. มาตรการเปลี่ยนเครื่องอัดน้ํายาเปนแบบประสิทธิภาพสูง 
 

 
ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 

        โรงงานมีการใชพลังงานไฟฟารวมในชวงระหวางเดือนธันวาคม 2549 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2550 ประมาณ 2,423,580 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป 

คิดเปนคาไฟฟาประมาณ 5,479,965 บาทตอป มีคาไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 2.26 บาทตอหนวยโดยมีการผลิต 24 ชั่วโมงตอวัน จํานวน 365 วันตอป 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
           จากการตรวจวัดของทีมงานอนุรักษพลังงานพบวาโรงงาน มีการติดตั้งเครื่องอัดน้ํายาทํา ความเย็นแบบลูกสูบขนาด 10 แรงมา จํานวน 3 

เครื่อง ไวใชงานที่บริเวณหองเย็น มีการทํางานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อทําความเย็นในการเก็บน้ําแข็งหลอด เนื่องจากเครื่องอัดน้ํายาทําความเย็นที่ใช

อยูในปจจุบันมีอายุการใชงานมากและมีประสิทธิภาพในการทํางานต่ําซึ่งเปนการสูญเสียพลังงานไฟฟาโดยเปลาประโยชน จากขอมูลการตรวจวัด

สามารถสรุปไดดังนี้  

 

 - เครื่องอัดน้ํายาทําความเย็นแบบลูกสูบ ขนาด 10 แรงมา 

 - ขนาดกําลังไฟฟาที่วัดได  8.14 kW 
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2. มาตรการเปลี่ยนเครื่องอัดน้ํายาเปนแบบประสิทธิภาพสูง 
 

 
แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

          เนื่องจากเครื่องอัดน้ํายาทําความเย็นแบบลูกสูบ ขนาด 10 แรงมา จํานวน 3 เครื่อง มีอายุการใชงานมากและมีประสิทธิภาพในการทํางานต่ํา 

ทั้งนี้หากมีการดําเนินการเปลี่ยนเครื่องอัดนน้ํายาทําความเย็นตัวใหมอยางเหมาะสมแลว คาดวาจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทําความเย็น ซึ่ง

เปนผลใหลดพลังงานไฟฟาที่ใชกับกระบวนการนี้ลงได 

ภาพแสดงเครื่องอัดน้ํายาทําความเย็นที่ใช

กับหองเย็นและการตรวจวัดทางไฟฟา 
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2. มาตรการเปลี่ยนเครื่องอัดน้ํายาเปนแบบประสิทธิภาพสูง 
 

 

          โรงงานไดทําการติดตั้งเครื่องอัดน้ํายาทําความเย็นตัวใหมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีขนาด กําลังไฟฟาที่วัดได 4.57 kW  

แทนที่เครื่องเครื่องอัดน้ํายาทําความเย็นแบบลูกสูบที่ติดตั้งใชอยูในปจจุบันที่มีขนาดกําลังไฟฟาที่วัดได 8.14 kW  

ทั้งนี้สามารถประเมินผลการประหยัดไดดังนี้   

  

 ระยะเวลาการดําเนินการ  1 วัน   

 เงินลงทุน    228,000 บาท   

 พลังงานไฟฟาที่ลดลง   56,291.76 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป (คิดเปน 4.797 toe/ป)   

 คิดเปนเงินที่ประหยัดได  127,219 บาท/ป 

 ระยะเวลาคืนทุน   1.79 ป 

สภาพหลังปรับปรุง 
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2. มาตรการเปลี่ยนเครื่องอัดน้ํายาเปนแบบประสิทธิภาพสูง 
 

 
วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 

การคํานวณพลังงานไฟฟาที่ลดลงจากการเปลี่ยนเครื่องอัดน้ํายาทําความเย็น   
 

 กําลังไฟฟาของเครื่องอัดน้ํายาทําความเย็นตัวเกา วัดได 8.14 kW  

 กําลังไฟฟาของเครื่องอัดน้ํายาทําความเย็นตัวใหม วัดได 4.57 kW  
 

 กําลังไฟฟาที่ใชลดลงตอเครื่อง  = 8.14 - 4.57  

     = 3.57  kW   
 

 กําลังไฟฟาที่ใชลดลงรวม   = กําลังไฟฟาที่ใชลดลงตอเครื่อง x จํานวนเครื่อง       

     =  3.57 x 3  

     = 10.71  kW  
 

 พลังงานไฟฟาที่ใชลดลง   = กําลังไฟฟาที่ใชลดลง x ชั่วโมงการทํางาน x สัดสวนการทํางาน                   

     = 10.71 kW x 24 ชม./วัน x 365 วัน/ป x 0.6                   

     = 56,291.76   กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 
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2. มาตรการเปลี่ยนเครื่องอัดน้ํายาเปนแบบประสิทธิภาพสูง 
 

 
วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 

 

 คิดเปน  = 56,291.76 x 85.21 x 10-6 toe/ป                   

   = 4.797   toe/ป  
 

 คิดเปนเงิน  = 56,291.76 x 2.26  บาท/ป      

   = 127,219   บาท/ป   

 

การลงทุน   

 คาเครื่องอัดน้ํายาทําความเย็นจํานวน 3 เครื่อง พรอมติดตั้ง 228,000 บาท   

 คาพลังงานไฟฟาที่ประหยัดได   127,219 บาท/ป    

 ระยะเวลาคืนทุน    1.79 ป 

 



ขอบคุณครับ 
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