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หมวดที่ 2 : ระบบปรับอากาศ  
(Air Conditioning) 

 
 

ชุดการจัดแสดงที ่39 
ระบบปรับอากาศ  

(Air Conditioning) 
 
1. หลักการของเทคโนโลยี 
 

ระบบปรบัอากาศในภาคอาคารธุรกิจซ่ึงไดแกอาคารสํานักงาน โรงแรม โรงพยาบาล 
สถานศึกษา ถือวามีสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาสูงที่สุด ในบางแหงสัดสวนการใชพลังงานในระบบปรับ
อากาศอาจสูงกวา 50% ของการใชพลังงานทั้งหมดในอาคาร ดังน้ันการออกแบบอาคารที่ดีไมวาจะเปน
การปรับภูมิทศันหรือเลือกวสัดุปองกันความรอนประเภทตางๆเขามาภายในอาคาร รวมทั้งการออกแบบ
ระบบปรบัอากาศและระบบควบคุมที่ดีและถูกตองจะทําใหประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพการใช
พลังงานสูงขึ้น 
 

หลักการทาํงานของระบบปรับอากาศแตละประเภทจะแตกตางกันตามลักษณะการออกแบบ 
การติดตั้งและใชงาน แตทกุระบบโดยสวนใหญจะใชวฏัจักรการทําความเย็นแบบวงจรอัดไอโดยมีสารทํา
ความเย็นเชน R22 หรือ R134a และอ่ืนๆ เปนสารทีท่ําหนาที่ดูดและคายความรอนจากสารตัวกลางอัน
ไดแกอากาศหรือนํ้าใหไดอุณหภูมิตามตองการ เม่ือสารตัวกลางไดรับความเยน็จะถูงสงไปยงัอุปกรณ
แลกเปลีย่นความรอน (ในกรณีที่สารตวักลางเปนนํ้า) หรืออากาศเย็นไปยังพ้ืนทีป่รับอากาศโดยตรง (ใน
กรณีที่สารตวักลางเปนอากาศ) สวนความรอนที่เกิดขึ้นจะถูกสงไประบายออกที่ชุดระบายความรอนซึ่ง
อาจจะเปนการระบายความรอนดวยอากาศหรือระบายความรอนดวยน้ําขึ้นอยูกับระบบที่เลือกใชงาน 
สําหรับสวนประกอบของวฏัจักรการทําความเย็นน้ันมีสวนประกอบดังน้ี 
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รูปที่ 1 วัฏจักรอัดไอ 
 

1 – 2 การอัด (Compression) อัดสารทําความเย็นสถานะกาซความดันต่ํา ใหเปนกาซรอนความดันสูง 
2 – 3 การควบแนน (Condensing) สารทําความเย็นสถานะกาซควบแนนเปนของเหลว และคายความ 
        รอนออก 
3 – 4 การขยายตัว (Expansion) จากสารทําความเย็นความดันสูงไปเปนความดนัต่ํา พรอมทั้งลด 
        อุณหภูมิลงและเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนของเหลวผสมกาซ 
4 – 1 การระเหย (Evaporation) ความรอนจากสารตัวกลาง (อากาศหรือนํ้า) จะถูกดูดเพื่อใชในการ 
        ระเหยของสารทําความเย็นเหลวใหเปนกาซ 
 

ระบบปรบัอากาศมักจะถูกออกแบบเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอยูในชวงความสบายของ
ผูที่อยูในอาคาร หรือที่เรียกวา Comfort Zone คืออุณหภูมิอยูระหวาง 22-27 oC และความชื้นสัมพัทธ
อยูระหวาง 20-75% โดยทั่วไประบบปรบัอากาศที่มีการใชงานในภาคอาคารธุรกิจมีการออกแบบอยู
หลายประเภทดังน้ี 

 
• ระบบปรบัอากาศแบบแยกสวน (Split Type) 

เปนระบบปรบัอากาศขนาดเล็กโดยสวนใหญขนาดทําความเย็นจะไมเกิน 40,000 บีทียตูอ
ชั่วโมง สวนประกอบของเครื่องปรับอากาศจะแยกเปน 2 สวนหลักคือสวนของคอลยทํา
ความเย็นทีเ่รยีกวา คอลยเย็น (Fan Coil Unit) ซ่ึงจะติดตั้งในพื้นทีป่รับอากาศ  และคอลย
รอน (Condensing Unit) ซ่ึงจะมีเครื่องอัดสารทําความเยน็ (Compressor) อยูภายในโดยจะ

 1 
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ติดตั้งอยูภายนอกอาคาร ระหวางชุดคอลยรอนและคอลยเย็นจะมีทอสารทําความเย็นทํา
หนาที่เปนถายเทความรอนออกจากหองปรับอากาศ  
 

• ระบบปรบัอากาศแบบชุดหรือแพ็คเกจ (Package) 
เปนระบบปรบัอากาศที่ใชในอาคารธุรกิจขนาดเล็ก อาจมีจํานวนหองที่จําเปนตองปรับ
อากาศหลายหอง หลายโซน หรือหลายชั้น สวนประกอบของเครื่องปรับอากาศประกอบดวย
แผงคอลยเย็น คอลยรอน และเครื่องอัดสารทําความเย็น จะรวมอยูในชุดแพ็คเกจเดียวกัน 
โดยมีทอสงลมเย็นและทอลมกลับ ซ่ึงจะติดตั้งอยูดานในแลวตอผานทะลุออกมาตามผนัง
ดานนอกอาคาร แลวตอเชือ่มเขากับตวัเครื่องปรับอากาศแพ็คเกจ ซ่ึงจะติดตั้งอยูดานนอก
อาคาร ทอสงลมเย็น (Supply Air Duct) ทําหนาที่จายลมเย็นไปยังพ้ืนที่ปรับอากาศ และทอ
ลมกลับ (Return Air Duct) ทําหนาที่นําลมเย็นที่ไดแลกเปลี่ยนความเย็นใหกบัหองปรับ
อากาศกลับมายังแผงทําความเย็นอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งอุปกรณควบคมุการจาย
ปริมาณลมเย็น (Variable Air Volume, VAV) เพ่ือควบคุมใหปริมาณลมเย็นเหมาะสมกับ
ภาระการทําความเย็นทีต่องการโดยเฉพาะกรณีที่มีภาระลดลงโดยที่อุณหภูมิยังคงที่แตทํา
ใหเกิดการประหยัดพลังงาน สําหรับเครื่องปรับอากาศแบบแพค็เกจที่ใชงานมีใหเลือกหลาย
ประเภทซึ่งมีขอดีและขอเสยีของแตละประเภทแตกตางกันตามลักษณะการใชงาน หากแบง
ตามลักษณะการระบายความรอนที่เครื่องควบแนน (Condenser) สามารถแบงออกเปน 2 
ประเภทคือ 

o ระบายความรอนดวยอากาศ (Packaged Air Cooled Air Conditioner) โดยปกติ
ขนาดการทําความเย็นไมเกิน 30 ตัน เหมาะสําหรับพ้ืนที่ปรับอากาศที่มีขอจํากัด
ของพื้นที่ติดตัง้ หรือระบบนํ้าสําหรับระบายความรอน ประสิทธิภาพสําหรบั
เครื่องปรับอากาศแบบแพค็เกจชนิดระบายความรอนดวยอากาศจะอยูระหวาง 1.4-
1.6 กิโลวัตตตอตัน 

o ระบายความรอนดวยน้ํา (Packaged Water Cooled Air Conditioner) ใชสําหรบั
ระบบที่ตองการขนาดการทําความเย็นมาก ประสิทธภิาพสําหรับเครื่องปรับอากาศ
แบบแพ็คเกจชนิดระบายความรอนดวยน้ําดีกวาระบายความรอนดวยอากาศโดยจะ
อยูประมาณ 1.2 กิโลวัตตตอตัน 

 
• ระบบปรบัอากาศแบบใชเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) 

เปนระบบปรบัอากาศขนาดใหญบางครัง้เรียกวาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย เหมาะ
สําหรับพ้ืนที่ทีต่องการปรับอากาศที่ขนาดใหญ มีจํานวนหองที่จําเปนตองปรับอากาศหลาย
หอง หลายโซน หรือหลายชั้น โดยสวนใหญจะใชนํ้าเปนสารตัวกลางในการถายเทความรอน
หรือความเย็น โดยมีสวนประกอบของระบบดังตอไปน้ี 
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 เครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) ถือวาเปนหัวใจของระบบปรับอากาศประเภทนี้ ในการ
ออกแบบระบบปรับอากาศแบบใชเครื่องทําน้ําเย็นน้ี เครื่องทําน้ําเย็นจะทําหนาที่
ควบคุมอุณหภูมิของน้ําที่เขาและออกจากเครื่องระเหย (Evaporator) ใหได 12 oC และ 
7oC โดยมีอัตราการไหลของน้ําเย็นตามมาตรฐานการออกแบบของผูผลิตอยูที่  2.4 
แกลลอนตอนาทีตอตันความเย็น ภายในประกอบไปดวยระบบทาํน้ําเย็นโดยมีวัฏจักร
การทําความเย็น ที่มีสวนประกอบ 4 สวนคือ เครื่องระเหย (Evaporator) เครื่องอัดไอ 
(Compressor) เครื่องควบแนน (Condenser) และวาลวลดความดัน (Expansion 
Valve) สําหรับเครื่องทําน้ําเย็นที่ใชงานมใีหเลือกหลายประเภทซึ่งมีขอดีและขอเสยีของ
แตละประเภทแตกตางกันตามลักษณะการใชงาน หากแบงตามลักษณะการระบาย
ความรอนที่เครื่องควบแนน (Condenser) สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

o ระบายความรอนดวยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) โดยปกติขนาดการ
ทําความเย็นไมเกิน 500 ตัน เหมาะสาํหรับพ้ืนที่ปรับอากาศที่มีขอจํากัดของ
พ้ืนที่ติดตั้ง หรือระบบนํ้าสําหรับระบายความรอน ประสิทธิภาพสาํหรับเครื่อง
ทําน้ําเย็นชนิดระบายความรอนดวยอากาศจะอยูระหวาง 1.4-1.6 กิโลวัตตตอ
ตัน 

o ระบายความรอนดวยน้ํา (Water Cooled Water Chiller) ใชสําหรับระบบที่
ตองการขนาดการทําความเย็นมาก ประสิทธิภาพสําหรับเครื่องทําน้ําเย็นชนิด
ระบายความรอนดวยน้ําดีกวาระบายความรอนดวยอากาศโดยจะอยูระหวาง 
0.62-0.75 กิโลวัตตตอตัน อยางไรก็ตามเครื่องทําน้ําเย็นชนิดระบายความรอน
ดวยน้ําตองมีการลงทุนที่สงูกวาเนื่องจากตองมีการติดตั้งหอระบายความรอน 
(Cooling Tower) เครื่องสูบนํ้าระบายความรอน (Condenser Water Pump) 
และยังตองปรับปรุงคุณภาพน้ําใหเหมาะสมเพื่อปองกันการสึกกรอนและตะกรัน
ในระบบทอและเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนอันเปนสาเหตุทําใหประสิทธิภาพ
เครื่องทําน้ําเย็นต่ําลง 

 
ในสวนของเครื่องระเหย (Evaporator) ที่ใชงานกับเครื่องทําน้ําเย็นทั้ง 2 ประเภทนี้มีชนิด
ของเครื่องระเหย 3 ชนิดหลักๆ คือ 

o Brazed Plate มักใชในเครื่องทําน้ําเย็นขนาดต่ํากวา 60 ตัน 
o DX Shell and Tube โดยสารทําความเย็นไหลภายในทอ (Tube) และน้ําอยู

โดยรอบ (Shell) 
o Flooded Shell and Tube โดยสารทําความเย็นทวมทอ สวนน้ําจะไหลอยู

ภายในทอ 
และในสวนของเครื่องอัดไอที่ใชงานกับเครื่องทําน้ําเย็นทั้ง 2 ประเภทมีอยูหลายชนิดขึ้นอยู
กับขนาดการทําความเย็นและลักษณะการใชงานไดแก 
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o เครื่องอัดไอชนิดลูกสูบ (Reciprocating type)  
o เครื่องอัดไอแบบสกรู (Screw type)  
o เครื่องอัดไอแบบอาศัยแรงเหวี่ยง (Centrifugal type) 
o  เครื่องอัดไอแบบสโครล (Scroll type) 

แตละชนิดมีสมรรถนะแตกตางกันโดยที่เครื่องอัดแบบแบบอาศัยแรงเหวี่ยงจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบภาระการทําความเย็นที่เทากัน 

                                                                   
                    รูปที่ 2 เครือ่งทําน้ําเย็นระบายความรอนดวยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) 
 

                                                    
  รูปที่ 3 เครื่องทําน้ําเย็นระบายความรอนดวยน้ํา  (Water Cooled Water Chiller) 

 
 เครื่องสูบนํ้าเย็น (Chilled Water Pump) เปนอุปกรณที่ทําหนาที่สูบสารตัวกลางหรือนํ้า
จากเครื่องทําน้ําเย็นไปยังเคร่ืองแลกเปลีย่นความรอนเชนเครื่องสงลมเย็น(Air Handling 
Unit) หรือคอลยเย็น (Fan Coil Unit) 

 
 ระบบสงจายลมเย็น (Air Handling Unit) และทอสงลมเย็น (Air Duct System) ทํา
หนาที่ลดอุณหภูมิอากาศภายนอก (Fresh Air) หรืออุณหภูมิอากาศไหลกลับ (Return 
Air) ใหอยูในระดับที่ควบคุมโดยอากาศจะถูกเปาดวยพัดลม (Blower) ผานแผงคอลยนํ้า
เย็น (Cooling Coil) ซ่ึงจะมีวาลวควบคุมปริมาณน้ําเย็นที่สงมาจากเครื่องทําน้ําเย็นดวย
เครื่องสูบนํ้าเย็นตามความตองการของภาระการทําความเย็น ณ.ขณะนั้น อากาศเย็นที่
ไหลผานแผงคอลยเย็นจะไหลไปตามระบบทอสงลมเย็นไปยังพ้ืนทีป่รับอากาศ 

 
 คอลยรอน (Condensing Unit) สําหรับระบบระบายความรอนดวยอากาศ หรือหอ
ระบายความรอน (Cooling Tower) สําหรับระบบระบายความรอนดวยน้ํา ซ่ึงทําหนาที่
ระบายความรอนออกจากสารทําความเยน็เพ่ือเปลี่ยนสถานะสารทําความเย็นจากกาซ
ไปเปนของเหลว สําหรับระบบระบายความรอนดวยน้ําโดยหอระบายความรอนนั้น
อุณหภูมิของนํ้าที่ออกแบบไวเม่ือเขาและออกของเครื่องควบแนนจะอยูที่ 32 oC และ 37 
oC โดยมีอัตราการไหลของน้ําระบายความรอนตามมาตรฐานการออกแบบของผูผลิตอยู



เอกสารเผยแพร  ภาคอาคารธุรกิจ 
หมวดที่ 2 : ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) 

ชุดการจัดแสดงที่ 39 : ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)  หนา 6 จาก 24 

ที่  3.0 แกลลอนตอนาทีตอตันความเยน็ เน่ืองจากน้ําที่ใชในระบบหลอเย็นตองใชเปน
ปริมาณมาก จึงจําเปนตองใชระบบนํ้าหมุนเวียน และใชหอระบายความรอนเพื่อปรับ
อุณหภูมิของนํ้าใหต่ําลง เพ่ือสามารถนํากลับไปใชไดอีก ปริมาณจะสูญเสียไปประมาณ 
4-6 % ของปริมาณน้ําหมุนเวียน ซ่ึงแบงเปนนํ้า 2-3 % กระเด็นสูญเสียไปโดยเปลา
ประโยชนนํ้าอีก 2-3 % จะระเหยหายไป การระเหยของน้ําจะมากนอยเพียงใดขึ้นกับ
อุณหภูมิกระเปาะเปยกของอากาศที่ใชในการถายเทความรอน อุณหภูมิกระเปาะเปยก
ของอากาศยิ่งต่ําเทาใดเราจะยิ่งไดนํ้าหลอเย็นที่มีอุณหภูมิต่ํายิ่งขึ้น  

 
2. การประยุกตใชงานเทคโนโลย ี
 
ภาระในระบบปรับอากาศ 
 
องคประกอบของความรอนที่หองไดรับน้ันสามารถแบงออกไดเปน 2 สวน คือ ความรอนจากภายนอก
อาคารและความรอนจากภายในอาคาร 
 
โดยความรอนจากภายนอก ประกอบดวย 

1. การนําความรอนผานจากผนัง หลังคา และกระจก ดานนอก 
2. การนําความรอนผาน ผนังเบา เพดาน และพ้ืน ดานใน 
3. การแผรังสีความรอนจากดวงอาทิตยผานกระจก 

 
สําหรับความรอนจากภายใน ประกอบดวย 

4. ความรอนจาก แสงสวาง 
5. คน และสตัว 
6. อุปกรณตางๆ เชน อุปกรณไฟฟา มอเตอรของเครื่องเปาลม เปนตน 
7. การรั่วของอากาศ 
8. ที่อุณหภูมิสูงเขาสูหองหรืออาคารที่ปรับอากาศอาจจะจัดแยกอยูอีกประเภทหนึ่งก็ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารเผยแพร  ภาคอาคารธุรกิจ 
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รูปที่ 4 ภาระในระบบปรบัอากาศ 
 

เม่ือพิจารณาถึงแหลงที่มาของความรอนของระบบปรับอากาศ จะพบวาประมาณ 60% เปนผลจากความ
รอนที่ถายเทจากภายนอกอาคาร ผานผนังทึบและผนงัโปรงแสงเขาสูภายในตวัอาคาร สวนที่เหลืออีก 
40% เปนภาระความรอนที่เกิดขึ้นจากภายในตวัอาคารเอง เชน ความรอนจากหลอดไฟฟา อุปกรณ
สํานักงาน และความรอนจากผูอยูในอาคาร  เพ่ือใหผูที่อยูในหองปรับอากาศ   มีความรูสึกสบายดังน้ัน
ในการออกแบบระบบปรบัอากาศจะตองคํานึงถึงตัวประกอบดังน้ี 
 

 อุณหภูมิของอากาศ 
 ความชื้นของอากาศ 
 ความเร็วของอากาศ 
 คุณภาพของอากาศ 
 ปริมาณของอากาศหมุนเวยีน 
 การควบคุมเสยีง 

 
การเลือกระบบปรับอากาศ 
 
การเลือกประเภทของระบบปรับอากาศทีจ่ะติดตั้งขึ้นอยูกับความตองการและรูปแบบการใชงานของ
อาคาร โดยทั่วไปประเภทของระบบปรับอากาศที่สามารถเลือกใชไดมีดังน้ี 
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• ระบบปรบัอากาศแบบแยกสวน (Split Type) 

เปนระบบปรบัอากาศที่ติดตั้งใชงานงาย มีความยืดหยุนในการใชงานสูงแตประสทิธิภาพต่ํา
กวา เหมาะสําหรับอาคารที่แบงเปนพ้ืนที่ขนาดเล็กหลายๆ สวนเชนอาคารชุดพักอาศัย ใน
บางอาคารอาจจะติดตั้งเครือ่งปรับอากาศประเภทนีเ้ปนบางหองเพ่ือที่วาหองนั้นอาจจะมีคน
มาใชนอกเวลา  โดยที่ไมตองขึ้นกับเครื่องปรับอากาศชนิดทําน้ําเย็นที่สงนํ้าเยน็มายังหอง
ตางๆ  เม่ือเครื่องทําน้ําเย็นหยุดทํางานก็ยังสามารถใชเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนได 
 

• ระบบปรบัอากาศแบบชุดหรือแพ็คเกจ (Package) 
เปนระบบทีต่ดิตั้งงาย แตสาํหรับเครื่องทีมี่ขนาดใหญ อาจจําเปนตองมีหองเครื่องและระบบ
สงจายลมเย็น โดยทั่วไปมีประสิทธิภาพสูงกวาระบบปรับอากาศแบบแยกสวน เหมาะ
สําหรับอาคารที่แบงพ้ืนที่เปนชั้นและตองการเปด ปดใชงานอยางอิสระ 

 
• ระบบปรบัอากาศแบบใชเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) 

เปนระบบปรบัอากาศขนาดใหญเหมาะสําหรบัอาคารที่ตองการปรบัอากาศทั้งอาคาร มี
ความยุงยากซับซอนในการออกแบบและติดตั้งมากกวาระบบอ่ืน ทําใหมีความจําเปนตองมี
การออกแบบทางวิศวกรรม โดยมีสวนประกอบคือเครือ่งทําน้ําเย็น ระบบระบายความรอน 
ระบบทอและอ่ืนๆ เปนระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 

 

ลักษณะเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดทําความเย็น 

(ตัน) 
ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 

(กิโลวัตตตอตัน) ลักษณะการใชงาน 

แบบหนาตาง (Window Type) 0.5-3 1.3-1.5 บานพักอาศัย 
สํานักงาน 

แบบแยกสวน (Split Type) 0.75-3.0 1.3-1.5 บานพักอาศัย 
สํานักงาน 

แบบแพ็คเกจระบายความรอนดวย
อากาศ (Packaged Air-Cooled Air 
conditioner) 

3-30 1.3-1.5 คอนโดมิเนียมสํานักงาน 

แบบแพ็คเกจระบายความรอนดวยน้ํา 
(Packaged Water-Cooled Air 
conditioner) 

1-50 1.2 สํานักงาน 
คอนโดมิเนียมสํานักงาน 
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ลักษณะเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดทําความเย็น 

(ตัน) 
ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 

(กิโลวัตตตอตัน) ลักษณะการใชงาน 

เครื่องทําน้ําเย็นระบายชนิดความรอน
ดวยอากาศ (Air-Cooled Water 
Chiller) 

3-10 
10-500 

1.4-1.6 
1.4-1.6 (ปริมาณการกิน

ไฟทั้งระบบ) 

บานพักอาศัย 
ศูนยคอมพิวเตอรขนาด
เล็ก 
ศูนยคอมพิวเตอร 
โรงแรมขนาดกลาง 
หองสงสถานีโทรทัศน 
โรงพยาบาลขนาดกลาง 

เครื่องทําน้ําเย็นชนิดระบายความรอน
ดวยน้ํา (Water-Cooled Water Chiller) 500-10,000 

0.8-1 (ปริมาณการกินไฟ
ทั้งระบบ) 

ศูนยการคาขนาดใหญ 
สํานักงานขนาดใหญ 
โรงแรม 
โรงพยาบาล 
ศูนยคอมพิวเตอรขนาด
ใหญ 

 
ตารางสรุปลักษณะการใชงานของเครื่องปรับอากาศแบบตางๆ 

 
 
ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ 
 
ประสิทธิภาพของระบบปรบัอากาศสามารถคํานวณและระบุได 2 รูปแบบคือ 
          

1. อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน ( Energy Efficient Ratio, EER) เชนเดียวกับสัมประสิทธิใ์น
การทํางาน เพียงแตพลังงานความเย็นใชมีหนวยเปน บีทียู / ชม. แตพลังงานไฟฟาที่ใชมีหนวย
เปนวตัต เพราะฉะนั้น  

 
คาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) =  อัตราการทําความเย็น (บีทียตูอชั่วโมง) 

        
    กําลังไฟฟาปอนเขา (วัตต) 

  
สําหรับคาอัตราสวนประสทิธิภาพพลังงานจะใชบอกประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศขนาด
เล็กเชนระบบปรับอากาศแบบแยกสวน และระบบปรบัอากาศแบบแพ็คเกจขนาดเล็ก 
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2. ประสิทธิภาพของเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller Performance, ChP) เปนคาที่แสดงประสิทธิภาพ
การทําความเย็น คือ อัตราสวนระหวางพลังงานที่เครื่องสามารถทําความเย็นไดตอพลังงานที่
ตองใช ( พลังงานไฟฟา ) 

 
  TON   =    ความสามารถในการทําความเย็นที่ภาระเต็มพิกัด (ตันความเย็น)   

หาไดจาก 
               TON   =   (FxT) / 50.4 
  F         =    ปริมาณน้ําเย็นที่ไหลผานสวนทําน้ําเย็น (ลิตรตอนาท)ี   
     T      =    อุณหภูมิแตกตางของน้ําเยน็ที่ไหลเขาและไหลออกจากสวนทําน้ําเยน็  
                                        (องศาเซลเซียส)   
  kW     =     กําลังไฟฟาที่ใชของสวนทําน้ําเย็น  (กิโลวัตต) 

 
ประสิทธิภาพของเครื่องทําน้ําเย็น (ChP)  = กําลังไฟฟาปอนเขา (กิโลวตัต)   

            อัตราการทําความเย็น (ตัน) 
 
 

การควบคุมระบบปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ระบบปรบัอากาศที่มีการใชงานโดยสวนใหญในอาคารธุรกิจน้ันมีทั้งประเภทระบบปรับอากาศ
แบบแยกสวน ระบบปรบัอากาศแบบแพค็เกจและระบบปรับอากาศแบบใชเครื่องทาํน้ําเย็น 
ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน สําหรับอาคารธุรกิจขนาดใหญโดยทั่วไปจะเปนระบบปรับอากาศ
แบบใชเครื่องทําน้ําเย็นเปนหลักดังแสดงไวในไดอะแกรมดังน้ี 
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รูปที่ 5 ไดอะแกรมระบบปรบัอากาศแบบใชเครื่องทําน้าํเย็น 

 
 
สวนประกอบหลักของระบบปรับอากาศ 

• การควบคุมระบบทําความเย็นที่เครื่องทําน้ําเย็น 
• การควบคุมความเร็วรอบของเครื่องสูบนํ้าเย็น 
• การควบคุมระบบสงจายลมเย็น 
• การควบคุมหอระบายความรอน 

 
การควบคุมระบบทําความเย็นที่เครื่องทํานํ้าเย็น 

 
โดยปกติเครื่องทําน้ําเย็นที่ออกแบบและตดิตั้งในอาคารจะถูกออกแบบใหมีขนาดทาํความเย็น

พิกัดมากกวาภาระจริงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศภายนอก และภาระภายในอาคาร
ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ีเพ่ือใหอุณหภูมิการปรับอากาศเปนไปตามความตองการตลอดเวลา ดังน้ัน
ขนาดของเครือ่งทําน้ําเย็นจะใหญกวาภาระจากการคํานวณเนื่องจากการเผื่อไว นอกจากนี้การติดตั้ง
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เครื่องทําน้ําเย็นยังตองมีการติดตั้งชุด Standby เพ่ือใชในกรณีทีภ่าระการปรับอากาศสูงขึ้นและกรณีทํา
การบํารุงรักษาเครื่องทําน้ําเย็นโดยไมสงผลกระทบตอการปรับอากาศในอาคาร ดังน้ันการควบคุมการ
ทํางานของเครื่องทําน้ําเย็นตามความตองการภาระการทําความเย็นที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงมี
สวนในเรื่องการใชระบบปรบัอากาศอยางมีประสิทธิภาพ ระบบควบคุมจะทําการตรวจสอบความตองการ
ของภาระทําความเย็น (Load) ณ. ขณะใดขณะหนึ่งจากนั้นจะทําการควบคุมการเดินเครื่องของเครื่องทํา
นํ้าเย็น ใหเหมาะสมกับภาระจริง เน่ืองจากโดยปกติเครื่องทําน้ําเย็นทุกประเภทจะถูกออกแบบใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือเครื่องทําน้ําเย็นเดินที่พิกัดภาระสูงสุด (Full Load) หากภาระของเครื่องทําน้ําเย็น
ลดลงประสทิธิภาพจะลดลงไปดวยหรือการใชพลังงานจะสูงขึ้น (Part Load) ดังน้ันเครื่องทําน้ําเย็นจึง
ควรเดินที่ภาระสูงที่สุดตลอดเวลา  
 
 
การควบคุมความเรว็รอบของเครื่องสูบน้ําเย็น 
 
เครื่องสูบนํ้าเย็นที่ออกแบบและติดตั้งเพ่ือจายน้ําเย็นใหกับระบบปรับอากาศโดยทั่วไปมีอยู 2 ระบบคือ 
 
 

o ระบบปฐมภูมิ (Primary Chilled Water System) 

 
 

รูปที่ 6 ไดอะแกรมระบบปฐมภูมิ 
 

เครื่องสูบนํ้าเย็นในระบบปฐมภูมิ (Primary Chilled Water System) จะมีเครื่องสูบนํ้าเย็น 1 ชุด
ทําหนาที่สูบนํ้าเย็นผานเครือ่งทําน้ําเย็นแตละเครื่องและภาระการทําความเย็น (Load) โดยปริมาณ
นํ้าเย็นที่ไหลผานเครื่องทําน้ําเย็นจะคงทีต่ลอดเวลา (Constant Flow) การควบคุมปริมาณน้ําเย็นที่
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ไหลผานภาระการทําความเย็นจะถูกควบคุมดวยวาลวควบคุม 3 ทาง (Three Way Valve) ในระบบ
น้ีเครื่องสูบนํ้าเย็นจะทํางานพรอมกับเครื่องทําน้ําเย็นซึ่งขึ้นอยูกับภาระการทําความเย็น สําหรับการ
ติดตั้งชุดควบคุมความเรว็รอบของเคร่ืองสูบนํ้าเย็นจะทําไดเพียงปรมิาณน้ําเย็นสวนเกินที่ไหลผาน
เครื่องทําน้ําเย็นเนื่องจากเครื่องทําน้ําเย็นที่ถูกออกแบบมาตองการอัตราการไหลของน้ําเย็นคงที่ 

 
o ระบบปฐมภูมิ-ทุติยภูมิ (Primary-Secondary Chilled Water System) 

 
 

รูปที่ 7 ไดอะแกรมระบบปฐมภูมิ-ทุติยภูมิ 
 
 

เครื่องสูบนํ้าเย็นในระบบปฐมภูมิ-ทุติยภูมิ (Primary-Secondary Chilled Water System) จะมี
เครื่องสูบนํ้าเย็น 2  ชุด ชุดที่ 1 สําหรับ วงจรปฐมภูมิ (Primary Loop) ทําหนาที่สูบนํ้าเยน็ผาน
เครื่องทําน้ําเย็นแตละเครื่อง โดยปริมาณน้ําเย็นที่ไหลผานเครื่องทําน้ําเย็นจะคงที่ตลอดเวลา 
(Constant Flow) และชุดที่ 2 สําหรับวงจรทุติยภูมิ (Secondary Loop) ทําหนาที่สูบนํ้าเย็นไปยัง
ภาระการทําความเย็น (Load) โดยปริมาณน้ําเย็นที่ไหลผานเครื่องทําน้ําเย็นจะคงที่ตลอดเวลา 
(Constant Flow) การควบคุมปริมาณน้ําเย็นที่ไหลผานภาระการทําความเย็นจะถูกควบคุมดวย
วาลวควบคุม 3 ทาง (Three Way Valve) สําหรับการติดตั้งชุดควบคุมความเรว็รอบของเคร่ืองสูบนํ้า
เย็นในวงจรปฐมภูมิจะทําไดเพียงปริมาณน้ําเย็นสวนเกินที่ไหลผานเครื่องทําน้ําเย็น เน่ืองจากเครื่อง
ทําน้ําเย็นที่ถกูออกแบบมาตองการอัตราการไหลของน้ําเย็นคงที่ สวนการติดตั้งชดุควบคุมความเร็ว
รอบของเครื่องสูบนํ้าเย็นในวงจรทุติยภูมิสามารถติดตัง้ไดโดยการติตตั้งวาลว 2 ทางแทนวาลว 3 
ทาง อัตราการไหลของน้ําเย็นที่ลดลงหากภาระลดลงทําใหเครื่องสบูนํ้าเย็นปรับลดรอบลง 
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รูปที่ 8 ไดอะแกรมระบบปฐมภูมิ-ทุติยภูมิที่มีการติดตั้ง VSD 
 
การควบคุมระบบสงจายลมเย็น 
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รูปที่ 9 แสดงระบบสงจายลมเย็นและการควบคุม 
 
ระบบปรบัอากาศที่ใชงานในอาคารสวนใหญมักจะเปนระบบปรบัอากาศชนิดปริมาณลมเย็น

สงออกคงที่ (Constant Air Volume System) คือปริมาณลมเย็นที่สงออกจากชุดสงลมเย็น (Air 
Handling Unit) เขาสูพ้ืนทีบ่ริเวณปรบัอากาศในโซนตาง ๆ มีปริมาณลมเย็นสงออกคงที่ ไมแปรเปลี่ยน
ตามภาระความรอนที่เกิดขึ้นในบริเวณปรับอากาศนั้น ๆ เพียงแตอุณหภูมิลมเย็นสงออกแปรเปลี่ยนได
เพ่ือคงสภาวะอุณหภูมิหองใหเหมาะตามที่ตองการ ทั้งน้ีโดยอาศัยเทอรโมสแตทเปนตวัตดัและควบคุม
อุณหภูมิภายในบริเวณปรบัอากาศ ปจจุบันยังมีระบบปรับอากาศอีกชนิดหนึ่งซ่ึงเริ่มนิยมใชกันมากคือ
ระบบปรบัอากาศชนิดปริมาณลมเย็นสงออกแปรเปลี่ยน (Variable Air Volume System) คือปริมาณลม
เย็นที่สงออกจากชุดสงลมเย็นเขาสูบรเิวณปรับอากาศโซนตาง ๆ สามารถแปรเปลี่ยนไดตามภาระความ
รอนที่เกิดขึ้นในบริเวณปรบัอากาศโซนนั้น ๆ สวนอุณหภูมิภายในบริเวณปรบัอากาศแตละโซนควบคุม
ใหคงที ่
 

นอกจากการควบคุมอุณหภูมิอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคารแลว ในพ้ืนที่ปรับอากาศที่มีคน
อยูจํานวนมากจําเปนตองมีการระบายอากาศออกในระดับที่เหมาะสมเพื่อรักษาระดับความเขมขนของ
คารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของคน ดังน้ันระบบปรับอากาศในอาคารบางครั้งตองทําการ
ติดตั้ง CO2 sensor เพ่ือใชวัดคาปริมาณความเขมขนของคารบอนไดออกไซคและสงสัญญาณกลับไปยัง
ตัวควบคุมเพ่ือปรับปริมาณการเติมอากาศบริสุทธิ์เขาสูระบบปรบัอากาศ 
 
การควบคุมหอระบายความรอน 
 
การควบคุมหอระบายความรอนสําหรับระบบปรับอากาศ โดยทั่วไปจะตองเดินจํานวนของหอระบาย
ความรอนใหเหมาะสมกับภาระการระบายความรอนที่เครื่องทําน้ําเย็น โดยพิจารณาที่อุณหภูมิกระเปาะ
เปยกของอากาศยิ่งต่ําเทาใดเราจะยิ่งไดนํ้าหลอเย็นทีมี่อุณหภูมิต่ํายิ่งขึ้น 
 
แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ 



เอกสารเผยแพร  ภาคอาคารธุรกิจ 
หมวดที่ 2 : ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) 

ชุดการจัดแสดงที่ 39 : ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)  หนา 16 จาก 24 

 
 การออกแบบปรับปรุงอาคาร 

o ปรับปรุงสภาพแวดลอมโดยรอบ 
o จัดทิศทางการวางตวัอาคารใหเหมาะสม (สําหรับอาคารใหม) 
o ใชวัสดุกอสรางที่เปนฉนวนกันความรอน 
o ปองกันการรั่วซึมของอากาศภายนอก 
o ใชการบังเงาเพื่อหลีกเลี่ยงแสงที่สองโดยตรงจากดวงอาทิตย 

 
 การเลือกใชอุปกรณ 

o เลือกประเภทและขนาดของอุปกรณใหถูกตอง 
o เลือกใชอุปกรณประสิทธิภาพสูง 

 
 
 
 
 

 การใชงานและการควบคมุ 
พ้ืนที่ปรับอากาศ 

o ตั้งคาอุณหภูมิใหเหมาะสม ไมเย็นจนเกินไป โดยทั่วไปอุณหภูมิใชงานในหองทํางานไม
ควรต่ํากวา 24 oC 

o หลีกเลี่ยงการใชงานที่ไมจําเปน 
o หลีกเลี่ยงการใชอุปกรณที่มีความรอนสูงในพ้ืนที่ปรับอากาศ 
o ใชอุปกรณตรวจวัดและควบคุมที่มีความเที่ยงตรงและแมนยําเชน เทอรโมสตัท 

(Thermostat) 
เครื่องทําน้ําเย็น 

o อุณหภูมิของนํ้าเย็นเขาและออกจากเครื่องทําน้ําเย็นไมควรตางกันเกิน 7 oC ถาคา
ออกแบบอยูที่ 5.5 oC 

o ในชวงที่ภาระการทําความเย็นลดลง ควรปรบัอุณหภูมิของน้ําเย็นที่ออกจากเครื่อง
ระเหย (Evaporator) สูงขึ้น 1-2 oC 

o นํ้าเย็นที่ออกจากเครื่องระเหย ควรมีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิอ่ิมตัวของสารทําความเย็น 
(Refrigerant) ไมเกิน 1.5 oC สําหรับเครือ่งระเหยแบบ Flooded Shell and Tube และ 
3 oC สําหรับเครื่องระเหยแบบ DX Shell and Tube  หากผลตางอุณหภูมิสูงกวานี้
แสดงวาเครื่องระเหยสกปรก ทําใหประสทิธิภาพการถายเทความรอนลดลง 
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o นํ้าระบายความรอนที่ออกจากเครื่องควบแนน ควรมีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิควบแนน
อ่ิมตัวของสารทําความเย็น (Refrigerant) ไมเกิน 3 oC  หากผลตางอุณหภูมิสูงกวานี้
แสดงวาเครื่องควบแนนสกปรก ทําใหประสิทธิภาพการถายเทความรอนลดลง 

o ความดันของสารทําความเย็นดานต่ํา (เครื่องระเหย) และความเย็นดานสูง (เครื่อง
ควบแนน) ไมควรต่ํากวามาตรฐาน 

 
เครื่องสงลมเย็น 

o อุณหภูมิผิวทอของแผงคอลยเย็นตองต่ํากวาอุณหภูมิของจุดน้ําคางของอากาศที่ขามา
รับความเย็น 

o อุณหภูมิอากาศขาออกจากแผงคอลยเย็นตองสูงกวาอุณหภูมินํ้าเย็นที่ออกจากแผง
คอลยเยน็ไมเกิน 3.3 oC (6 oF) 

o อัตราการไหลของอากาศที่ผานแผงคอลยเย็นควรอยูที่ 300-400 ลบ.ฟุตตอนาทตีอตัน 
o ปรับสมดุลนํ้าที่วาลวปรบัสมดุลนํ้าเย็น (Balancing Valve) เพ่ือใหอัตราการไหลของน้ํา

เย็นเขาแผงคอลยเย็นเหมาะสมกับขนาดของแผงคอลยเย็น เพ่ือปองกันอัตราการไหล
ของน้ําเย็นบางจุดเกินและบางจุดขาด เพราะจะทําใหเครื่องสงลมเย็นไมสามารถจายลม
เย็นไดอยางเพียงพอกรณีที่อัตราการไหลนอยเกินไป หรือบางจุดอาจเย็นเกินไป
เน่ืองจากอัตราการไหลเกิน 

 
หอระบายความรอน 

o อุณหภูมิของนํ้าที่ออกจากหอระบายความรอนไมควรสูงกวาอุณหภูมิกระเปาะเปยกของ
อากาศเกิน 3.3 oC (6 oF) 

o อัตราการไหลของอากาศตองไมนอยกวาพิกัดออกแบบ โดยทั่วไปอยูที่ประมาณ 180-
250 ลบ.ฟุตตอนาทีตอตัน มิฉะนั้นจะระบายความรอนใหกับนํ้าไดนอย 

 
การตรวจสอบและการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ 
 
เครื่องทําน้ําเย็น 

 ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องทําน้ําเย็น หรือคากิโลวตัตตอตันความเย็น (kW/ton) 
 ตรวจสอบความดันของสารทําความเย็นดานความดันต่ําและความดนัสูง 
 อุณหภูมิของนํ้าเย็นเขาและออกจากทําน้ําเย็น 
 ตรวจดูระดับนํ้ามันของเครื่องอัดไอ 
 ทําความสะอาดเครื่องควบแนน (Condenser) ทุก 6 เดือนเพ่ือกําจัดตะกรันและสิ่งสกปรกที่
ผิวดานในของทอโดยใชนํ้ายาหรือแปรงในการทําความสะอาดสําหรับเครื่องควบแนนที่
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ระบายความรอนดวยน้ํา และทําความสะอาดคอลยรอนโดยใชนํ้าลางทําความสะอาดสําหรับ
เครื่องควบแนนที่ระบายความรอนดวยอากาศ 

 ทําความสะอาดเครื่องระเหย (Evaporator) ทุก 6 เดือนเพ่ือกําจัดตะกรันและสิ่งสกปรกที่ผิว
ดานในของทอโดยใชนํ้ายาหรือแปรงในการทําความสะอาด 

 
เครื่องสงลมเย็นและทอสงลมเย็น 

 ตรวจสอบความตึงของสายพานขับพัดลม 
 ทําความสะอาดแผงกรองอากาศ (Filter) โดยปกติความดันตกครอมแผงกรองอากาศไมควร
เกิน 1.2 น้ิวนํ้า หากความดันตกครอมสูงกวานี้แสดงวาแผงกรองอากาศอุดตัน ภายหลังทํา
ความสะอาดแลวความดันตกครอมไมควรเกิน 0.5 น้ิวนํ้า  

 ทําความสะอาดแผงคอลยทาํความเย็น (Cooling Coil) 
 อัดจารบีตลับลูกปนของมอเตอรและพัดลม 
 ตรวจสอบสภาพฉนวนวามีการฉีกขาดหรือหลุดรอน 
 ตรวจสอบการรั่วของทอสงลมเย็น 

 
 
 
หอระบายความรอน 

 ทําความสะอาดหอระบายความรอน เพ่ือใหผิวระบายความรอนสะอาดไดแก 
o การทําความสะอาดหัวกระจายน้ํา 
o การทําความสะอาดหรือเปลี่ยนฟลเลอร (Filler) 

 ควบคุมคุณภาพน้ําอยางเหมาะสม นํ้าที่ใชในการระบายความรอนควรเปนน้ําที่สะอาด
ปราศจากความกระดาง เพ่ือไมทําใหเกิดตะกรนัเกาะทีผ่ิวทอ ทําใหการถายเทความรอนดี 

 
เครื่องสูบนํ้าเย็นและน้ําระบายความรอน 

 ตรวจสอบสภาพซีลของเครือ่งสูบนํ้าวามีการรั่วไหลหรอืไม 
 อัดจารบีตลับลูกปนของมอเตอรและเครือ่งสูบนํ้า 
 ตรวจสอบฉนวนของทอนํ้าเย็น 
 ตรวจสอบการสั่นสะเทือนของมอเตอรและเครื่องสูบนํ้า หากพบวามีคาสูงซ่ึงอาจมีสาเหตุมา
จากเพลาของมอเตอรและเครื่องสูบนํ้าไมไดศูนย (Misalignment) 

  
 ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
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เม่ือพิจารณาศักยภาพการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศของอาคารพบวามีหลาย
แนวทางที่สามารถดําเนินการได แตละแนวทางขึ้นอยูกับลักษณะการใชงานซึ่งสามารถพอสรุปไดดังน้ี 

 
การจัดการพลังงาน 

o เดินเครื่องทําน้ําเย็นใหเหมาะสมกับภาระทําความเย็นที่ตองการในอาคาร 
o เดินเครื่องทําน้ําเย็นชุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกอนเสมอ 
o ใชระบบการจดัการเครื่องทําน้ําเย็นหรือ Chiller Manager กรณีที่มีการใชเครื่องทําน้ํา

เย็นหลายๆ ชดุ 
o ลดการใชงานระบบปรบัอากาศในพื้นที่ปรับอากาศ 
o การแบงโซนปรับอากาศเพื่องายตอการควบคุมอุณหภูมิ 
o ลดการรั่วของอากาศภายนอกเขาสูอาคารตามกรอบอาคาร ประตู หนาตาง 

 
การปรับตั้งอุณหภูมิและปริมาณลมจาย 

 ปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องทําน้ําเย็นใหสูงขึ้นจากปกติ 1-2 องศาเซลเซียสกรณีที่ภาระการ
ทําความเย็นลดลง แตตองสงัเกตความชื้นภายในหองปรับอากาศไมใหสูงขึ้นจนเกินขอบเขต
ความสบาย ซ่ึงวิธีการนี้สามารถประหยัดพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็น ได 1.5-2% สําหรับ
ทุกๆ 1 oF ของอุณหภูมินํ้าเย็นที่เพ่ิมสูงขึน้ 
 ลดอุณหภูมินํ้าหลอเย็นจากหอระบายความรอน (Cooling Tower) ที่เขาสูเครื่องระบาย

ความรอน (Condenser) สามารถประหยดัพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็นได 1.5-2% สําหรับ
ทุกๆ 1 oF ของอุณหภูมินํ้าเย็นที่ต่ําลง 
 ติดตั้งระบบ VAV เพ่ือปรับปริมาณตามความตองการภาระการทําความเย็น 

 
การบํารุงรักษา 

 ใช Automatic Tube Cleaning  System เพ่ือทําความสะอาดเครื่องระบายความรอน  
(Condenser) ของเครื่องทําน้ําเย็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการถายเทความรอน 

 
การใชเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 

 การติดตั้งฮีทไปปเพ่ือลดความชื้นในระบบปรับอากาศ 
 การใชวงลอแลกเปลีย่นความรอนของลมเย็นทิ้งกับอากาศเติมภายนอกทําใหลดภาระ
การใชงานของระบบปรบัอากาศ 

 
 กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลยี 
 
ผูออกแบบ ผูรับเหมา สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป 
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 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 
ไมมีผลกระทบสิ่งแวดลอมในทางตรงกันขาม อาศัยหลกัของการปองกันความรอนและ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาชวยใหการออกแบบทําใหลดการใชพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ตัวอยางขอมูลดานเทคนิคของเครื่องทําน้ําเย็นที่ระบายความรอนดวยน้ํา 
 

 

Notes : The above selection is made based on the In/Out temperature of CW being 12.2/6.7°C, 
and that of CDW being 29.5/35°C; the fouling factor of cooling water side being 0.0176 
m2 °C/kW, and that of chilled water side being 0.044 m2 °C/kW.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1  =  รุนของเครื่องทําน้ําเย็น (Model) 
2  =  ขนาดทําความเย็น (Cooling Capacity) 
3 = สมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็นที่ภาระเตม็พิกัด (Full Load Performance) 
4 = ขนาดพิกัดมอเตอรของเครือ่งอัดไอ (Compressor) 
5 = อัตราการไหลของน้ําเย็น (Chilled Water Flow Rate) ที่ไหลผานเครื่องระเหย  
                    (Evaporator) 
6 = ความดันสูญเสีย (Pressure Drop) ของเครื่องระเหย (Evaporator)  
7 = อัตราการไหลของน้ําระบายความรอน (Cooling Water Flow Rate) ที่ไหลผานเครือ่ง 
                    ควบแนน (Condenser) 
8 = ความดันสูญเสีย (Pressure Drop) ของเครื่องควบแนน (Condenser)  
9 = ขนาดของเครือ่งทําน้ําเย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กรณีศึกษา 
 
มาตรการตดิตั้ง High Efficiency Chiller ทดแทน Chiller (R-22) เดิม 

 
สภาพเดิมกอนปรับปรุง 
 

ระบบปรบัอากาศที่ติดตั้งใชงานภายในอาคารเปนระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย โดยติดตั้ง
เครื่องทําน้ําเย็นรวมทั้งสิ้น จํานวน 4 เครื่อง โดยมีเครื่องทําความเย็นแบบหอยโขงขนาด 750 ตัน 
จํานวน 3 เครือ่ง และเครื่องทําความเย็นแบบลูกสูบขนาด 160 ตัน จํานวน 1 เครือ่ง ซ่ึงจะเดินเครื่องทํา
นํ้าเย็น จํานวน 2 เครื่องตอวัน ประกอบดวย 750 ตัน จํานวน 1 เครื่อง และ 160 ตนั จํานวน 1 เครื่อง  
 
รายละเอียดแสดงระดับการใชพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็นตามขอกําหนดของกฎกระทรวง(พ.ศ.2538)
วาดวยกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑสําหรับอาคารควบคุม 
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จากการตรวจวัดและวิเคราะหประสิทธิภาพเฉลี่ยของเครื่องทําน้ําเย็นแตละเครื่องในอาคาร ดังน้ี 
 

 เครื่องทําน้ําเย็นเครื่องที่ 1 (750 ton)  = 0.74  kW/ton 
 เครื่องทําน้ําเย็นเครื่องที่ 2 (750 ton)  = 0.73  kW/ton 
 เครื่องทําน้ําเย็นเครื่องที่ 3 (750 ton)  = 0.83  kW/ton 
 เครื่องทําน้ําเย็นเครื่องที ่4 (160 ton)  = 0.93  kW/ton  

 
 
ขอเสนอแนะปรับปรุง 
 
 จากการตรวจวัดและวิเคราะหประสิทธิภาพเฉลี่ยของระบบทําน้ําเย็นในอาคาร พบวา เฉลี่ยจะ
อยูในชวง 0.84 kW/ton ซ่ึงถือวาคากําลังไฟฟาตอตันความเย็นสูงมาก เม่ือเทียบกับเครื่องทําน้ําเย็น
ประสิทธิภาพสูงประสิทธิภาพ (High Efficiency Chiller) คาอยูที่ 0.62 kW/ton  
 
 ดังนั้นเสนอใหเปลี่ยนเครื่องทําน้ําเย็นเครื่องที่ 3 (750 ton) เปนมาใชเครื่องทําน้ําเย็นชนิด
ประสิทธิภาพสูง ขนาด 1700 ton สาเหตุที่เลือกเปลี่ยนเน่ืองจากเปนเครื่องที่มีคากําลังไฟฟาตอตันความ
เย็นสูง (0.87kW/ton) ซ่ึงเครื่องทําน้ําเย็นประสิทธิภาพสูงที่เสนอเปนแบบหอยโขง อยางไรก็ตามเครื่อง
ทําน้ําเย็นประสิทธิภาพสูงมีหลักการทํางานไมแตกตางจากเครื่องทําน้ําเย็นทั่วไป แตเน่ืองจากเครื่องทํา
ความเย็นประสิทธิภาพสูงไดรับการออกแบบโดยเนนใหเครื่องมีคาสมรรถนะการทําความเย็นที่ดีขึ้น
กวาเดิม คือ การใชกําลังไฟฟานอยลงตอตันความเย็นที่ผลิตได  และสงผลทําใหลดการสูญเสียพลังงาน
ไฟฟาลงได  
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ผลประหยัด 
 
พลังงานที่ใชรวมกอนปรับปรุง   = 1,808,082   kWh/ป 
คาใชจายพลังงานที่ใชกอนปรับปรุง  = 5,695,457.73   บาท/ป 
 
พลังงานที่ใชรวมหลังปรับปรุง   = 1,588,369   kWh/ป 
คาใชจายพลังงานที่ใชหลังปรับปรุง  = 5,003,363.36   บาท/ป 
 
คิดเปนพลังงานที่ประหยัดไดรวม   = 692,094   kWh/ป 
คาไฟฟาตอหนวย (ไมรวม vat7%)  = 3.15   บาท/kWh 
คิดเปนคาใชจายพลังงานที่ใช   =  2,180,097.28   บาท/ป 
 
การลงทุน 
คาเครื่องทาํน้าํเย็นขนาด 750 ตัน  = 11,250,000   บาท/เครื่อง 
(คาอุปกรณรวมคาแรงติดตั้ง)      
ระยะเวลาคืนทุน     = 5.16   ป 

 
 
 

การเลือกพิจารณาติดตัง้เครื่องทํานํ้าเย็นประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Chiller) โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 
เครื่องทําน้ําเย็นประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Chiller) ถูกปรบัปรุงใหมีคาการใชไฟฟาตอตันความ
เย็นไดดีขึ้น โดยมีองคประกอบสําคัญดังน้ี 
• เพ่ิมประสิทธภิาพชวงที่มีโหลดนอย (Part Load) โดยควบคุมการทาํงานแบบไมโครโปรเซสเซอร

เพ่ือควบคุมการทํางานของเซ็นเซอรตางๆ หรือการใช Electronic expansion valve  
• เลือกใชคอมเพรสเซอรแบบเฮอรเมติกส ไมมีการรั่วของสารทําความเย็น ทําใหมีนํ้ายาเต็มในระบบ

ตลอดเวลา  
• ออกแบบคอมเพรสเซอรใหไมตองใชนํ้ามันหลอลื่น เพ่ือลดการปนเปอนในสารทาํความเย็น  
 
กราฟดานลางแสดงศักยภาพการลงทุนและระยะเวลาคนืทุนสําหรับการติดตั้งเครื่องทําน้ําเย็น
ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Chiller) โดยเปรียบเทียบที่ผลตาง kW/ton และระยะเวลาการใชงาน
ของเครื่องทําน้ําเย็น 
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http://www.teenet.chula.ac.th/bestpractice/default1.asp?qname=bestpractice&qfrom=ระบบปรับ
อากาศ 

[3] รายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องทําน้ําเย็นของยี่หอ Carrier 

[4] 30 เรื่องนารูเทคนิคการปรบัอากาศ; บริษัท เอ็มแอนดอี จํากัด 
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