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บทคดัย่อ 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านเครืองทาํความเยน็สาํหรับอาคารและโรงงานได้มีการพัฒนา ให้
ระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพการทาํความเยน็ทีมีประสิทธิภาพสูงขึน ทังเรืองการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบาํรุงรักษา เช่น เครืองปรับอากาศชนิด Magnetic Chiller 
โดยทางภาครัฐได้มีส่วนเข้ามาส่งเสริมให้การสนับสนุนทุนจัดซือจัดหาเครืองทาํความเยน็ ทีมี
ประสิทธิภาพสูงดังกล่าวผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
โดยระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ประสิทธิภาพสูงชนิด Magnetic Oil Free Chiller มีความสามารถ
เดินเครืองได้ตาํในระดับ 20 ถึง 40% ของภาระโหลดเครืองและมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าทตีาํกว่า 
0.55 kW/TR เมือเทียบกับเครืองปรับอากาศขนาดใหญ่แบบ Water Chiller ชนิด Compressor 

แบบแรงเหวียงหนีศูนย์หรือชนิดใช้คอมเพรสเซอร์ชนิดสกรู ซึงระบบจะไม่สามารถเดินเครืองใน
สภาวะโหลดของเครืองทีตํากว่า 40% โดยหน่วยงานอาคารอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ทาํการเข้าร่วมโครงการ ผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ดาํเนินการจัดเปลียนเครือง Chiller ขนาด 800 TR จาํนวน 2 เครืองเป็น
ชนิด Magnetic Oil Free Chiller 

 ผลการศึกษาพบว่าเมือทาํการเปรียบเทยีบค่าการใช้พลังงานของเครืองทาํนาํเยน็ชนิด 
Magnetic Oil Free Chiller มีการลดค่าพลังงานไฟฟ้า ลงได้มากกว่า 1,519,575 kW/Hr ต่อปี 
คิดเป็นเงิน 5,995,211 บาทต่อ/ปี และสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนงานจัดเปลียนอะไหล่ลงไม่ตาํ
กว่าปีละ 359,333 บาท ตลอดอายุการใช้งานเครือง ระยะเวลา 15 ปี เมือประเมินจุดคืนทุนจะมี
ระยะเวลาคืนทุนที 4.91 ปี ผลการศึกษาทีได้สามารถนําข้อมูลหลักทีได้มาประเมินงานติดตัง
เครือง Chiller ใหม่ขนาด 1,200 TR ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรี นฤบดินทร์ เพือนําเสนอ
ทางเลือกในการอนุมัติจัดซือและติดตังต่อไป 

คําสําคญั: Magnetic Oil Free Chiller , สมรรถนะเครืองทาํนําเยน็, การตรวจวัดและวิเคราะห์
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ABSTRACT 

 Presently, refrigeration technology for buildings and factories has been developed 

to provide air-conditioning systems with high cooling efficiency, saving electricity and 

maintenance costs such as magnetic chiller. The government has contributed to promoting and 

providing support for the procurement of refrigeration equipment with high efficiency through 

the Department of Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of Energy 

through high efficiency air-conditioning system with magnetic oil free chiller, which is 

capable to operate at low level of 20 to 40% of load and having electricity consumption 

lower than 0.55 kW/TR when compared with large air-conditioning water chiller with 

centrifugal compressor or screw compressor that the system will not be able to run with load 

below 40%. Somdej Phra Thepparat Building, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital 

has joined the project with the Department of Alternative Energy Development and Efficiency 

to replace of 800 TR of air conditioners for two units with magnetic oil free chiller.  

 Results are found energy consumption comparison of magnetic oil cooler that the 

reduction of electrical energy is 1,519,575 kW/Hr per year or the amount of 5,995,211 
Baht per year and able to reduce costs in the spare parts replacement not less than 359,333 

Baht. The machine has a life-cycle period of 15 years when evaluating payback period, a 

payback period of 4.91 years. Results from this study would be used for evaluating a new 

chiller of 1200 TR for Chakri Naruebodindra Medical Institute for alternative options in order 

to purchase and install.  

 

Keyword: Magnetic Oil Free Chiller, Performance of Chiller, Measuring and Analysis of 
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1. บทนาํ   

 อาคารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เกดิจากพระราชปรารภและพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทมีี
พระราชประสงค์ให้มีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับโรงเรียนแพทย์ ขึนที
จังหวัดสมุทรปราการ เพือให้การดูแลและให้บริการตรวจรักษาประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
เนืองจากอาคารดังกล่าวได้รับการออกแบบ เปิดประมูล พร้อมดําเนินการก่อสร้าง มาเป็น
ระยะเวลากว่า  ปี ซึงปัจจุบันมีเครืองจักรเทคโนโลยี ทีมีประสิทธิภาพเข้ามาทดแทน เช่น 
เครืองปรับอากาศขนาดใหญ่ชนิด Magnetic Bearing Chiller เข้ามาเปิดใช้งานในช่วงเวลาหลัง 

:  น.ซึงภาระโหลดความเยน็ของเครืองปรับอากาศลดลงมาก จากการทีอาคารปิดรับผู้ป่วย



ภายนอก สามารถลดการสญูเสียสภาวะการเปิดเครือง ปรับอากาศเดิมของอาคารทมีีขนาดใหญ่ลง 
ประหยัดพลังงานโดยไม่กระทบต่อผู้ใช้พืนท ีหรือผู้ป่วยทเีข้ารับการรักษาพยาบาล 

 อธิยุต จงใจ ( ) ได้ศึกษาทางเลือกต้นทุนค่าใช้จ่ายของเครืองปรับอากาศใหม่
และเครืองปรับอากาศเดิม โดยใช้วิธวิีเคราะห์ต้นทุนวงจรอายุ (Life Cycle Cost: LCC) วิเคราะห์
เปรียบเทยีบต้นทุนวงจรอายุของเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แยกตามลักษณะการใช้งานคือ 
เครืองปรับอากาศ ขนาด ,  Btu และ ,  Btu ประเภทห้องเรียนและห้องทาํงาน อายุ
โครงการ  ปี เพือหาจุดคุ้มทุนและความเป็นไปได้ทางการเงินสาํหรับการลงทุน จากการศึกษา
พบว่าเครืองปรับอากาศทีมีการปรับเปลียนใหม่ขนาด ,  Btu ประเภทห้องเรียนและห้อง
ทาํงาน และขนาด ,  Btu ประเภทห้องทาํงานมีจุดคุ้มทุนไม่เกินเกณฑ์อายุการใช้งานของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานท ี  ปี มีความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุน 
ทงันีมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการเท่ากับ , .  บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการเทา่กบั . % 

 กฤษกร อุดศรี ( ) ได้ทาํการศึกษา ชินส่วน ช่วงระยะเวลา อายุการใช้งาน และ
ค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษาเพือให้การบริหารจัดการด้านการบาํรุงรักษาเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ 
โดยใช้แนวทางการศึกษาจากการสืบค้นจากตัวแทนผู้ผลิต จาํนวน  ราย หอทาํความเยน็จาํนวน 
 ราย เครืองส่งลมเยน็ จาํนวน  ราย โดยเน้นข้อมูลการวิเคราะห์ความเหมือน เพือหาปริมาณ

ชินส่วนระยะเวลาการบาํรุงรักษา และข้อมูลเชิงสถิติหาค่าเฉลียของอายุการใช้งานราคาค่าใช้จ่ายใน
การบาํรุงรักษา จากการศึกษาพบว่าการบาํรุงรักษาทีเหมือนและต่างกันของชินส่วนประกอบการ
ทาํงานของ  องค์ประกอบใหญ่สามารถสรุปได้ ดังนี เครืองทาํนาํเยน็ประกอบด้วย  ชินส่วน 
หอทาํความเยน็ จาํนวน  ชินส่วน เครืองส่งนาํ  ชินส่วน และเครืองส่งลมเยน็  ชินส่วนช่วง
ระยะเวลาในการบาํรุงรักษา แบ่งออกเป็น  ช่วง ช่วงใช้งานปกติ เปนช่วงทอีตัราการชาํรุดคงท ีซึง
สามารถทาํการบาํรุงรักษาตามความเสือมสภาพได้ จากช่วงระยะเวลาการทาํงานเป็นชัวโมงหรือ
ระยะเวลาทาํงานเป็นรายปี เพือชะลอการเสือมสภาพและการสึกหรอของชินส่วนให้มีอายุการใช้
งานในช่วงนี ซึงพบการบํารุงรักษาทังหมด  รูปแบบ ได้แก่ การบํารุงรักษาเบืองต้น การ
บาํรุงรักษาโดยใช้เครืองมือวัด และการเปลียนชินส่วนทเีสอืมสภาพการใช้งาน 

 อรรถวิทย์ ดีนาง ( ) ได้ทาํการศึกษาการประหยัดพลังงานโดยเครืองทาํนาํเยน็
ชนิด Oil Free Magnetic Bearing VSD Centrifugal Chiller ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เครืองทาํ
นําเย็น  CH1 และ  CH2 (เครืองเดิม) แบบระบายความร้อนด้วยนําคอมเพรสเซอร์ชนิด 

Centrifugal Constant Speed ในระบบปรับอากาศของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขนาดทาํความเยน็ 

เครืองละ 490 ตัน/ชัวโมง เดินเครืองตลอด 24 ชัวโมง โดยส่วนมากเครืองจะทาํงานในสภาวะ
โหลดไม่เตม็ พิกดั ทาํให้เกดิการใช้พลังงานสงูเกนิความจาํเป็น ทางโรงพยาบาล ฯ จึงทาํการติดตงั
เครืองทํานําเย็น  CH3 (เครืองใหม่) คอมเพรสเซอร์ชนิด Oil โree Magnetic Bearing VSD 

Centrifugal Chiller ขนาด ทาํเยน็ 400 ตัน/ชัวโมง ซึงทาํงานได้ดีทสีภาวะโหลดไม่เตม็พิกดั ทาํให้



สามารถ เลือกเดินเครืองทาํนาํเยน็ให้เหมาะสมกับโหลดทีใช้งานในอาคารโรงพยาบาลฯ พบว่า
ภาระโหลดความเย็นสูงสุดแบ่งเป็น  2 ช่วงคือ 870 ตันและ 350 ตัน สามารถออกแบบการ
เดินเครือง ตามช่วงเวลาคือช่วง 8:00-18:00 น. เดินเครืองทาํนาํเยน็ CH1 คู่กับ CH3 ขนาดทาํ
ความเยน็รวม 890 ตัน/ชัวโมง และช่วง 18:00-8:00 น.เลือกเดินเครือง CH3 เพียงเครืองเดียว
ขนาดทาํเยน็ 400 ตัน/ ชัวโมงใช้พลังงานรวม 8,002 kWh /วัน ซึงสามารถลดการใช้พลังงานใน
ส่วนของเครืองทาํนาํเยน็ของระบบ ปรับอากาศลงคิดเป็น 24.5% 

 บุปผา ไข่แก้ว ( ) ได้ทาํการศึกษาเพือการตัดสนิใจในการเปลียนเครืองทาํนาํเยน็ 
(Chiller) ของ ระบบปรับอากาศ กรณีศึกษา : อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ทีมีอายุการใช้งาน
มาแล้ว  ปี มีสภาพชาํรุดทาํให้ขาดเสถียรภาพในการทาํนาํเยน็ จึงพิจารณาเพือทาํการเปลียน
เครืองทาํนําเย็นเดิม ให้มีประสิทธิภาพทีดีขึน จากการศึกษาพบว่าเครืองทาํนําเย็นปัจจุบันมี
ค่าใช้จ่ายในการบาํรุงรักษาสูงและอะไหล่ ของเครืองจักรหายากมากขึน รวมถึงประสิทธิภาพใน
การใช้งานตําลง ขาดเสถียรภาพ มีค่าพลังงานไฟฟ้าเพิมสูงขึน ความคุ้มทุนในทางการเงิน 
ระยะเวลาคืนทุน ตามทไีด้มีการคาํนวณผลประหยัดจากค่าพลังงานไฟฟ้าทลีดลงจากการใช้เครือง
ทาํนาํเยน็ จาํนวน  เครืองในแต่ละปี เป็นเงินประมาณ ,278,200.00 บาท หากประมาณการ
ลงทุนในการเปลียนเครืองทาํนําเย็น ใช้งบประมาณการลงทุน ,000, .  บาท จะใช้
ระยะเวลาการคืนทุนอยู่ท ี .  ปี 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

เพือทาํการศึกษาและเปรียบเทียบการใช้พลังงานของเครืองทาํนาํเยน็แบบ Magnetic 

Oil Free Chiller กบัแบบ Centrifugal Water Chilled Chiller 

  

3. ขอบเขตงานวิจยั 
 1. การศึกษานีจะทาํการศึกษา โดยนาํฐานข้อมูลการจัดเปลียนเครืองทาํความเยน็แบบแรง
เหวียงหนีศูนย์(Centrifugal Water Chilled Chiller) เป็นชนิดเครืองปรับอากาศ Chiller ชนิด 
Magnetic Oil Free Chiller ของหน่วยงานโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารอาคารสมเดจ็พระเทพ
รัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี เป็นฐานข้อมูลหลักในการนาํมาสรุปผล 

 2. นาํผลการศึกษามาประเมินเทยีบเคียงกรณีโครงการติดตังเครืองปรับอากาศ Chiller ชนิด 
Magnetic Oil Free Chiller ขนาด  ตันของหน่วยงานโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์(บางพลี) โดยใช้วิธปีระเมินคาํนวณผลการประหยัดพลังงาน 

 3. ซึงในขอบเขตการศึกษานี มีข้อจํากัดในเรือง รุ่น-ยีห้อ ( Brand) เครืองปรับอากาศ 
Chiller ชนิด Magnetic Chiller โดยอ้างองิ ผลิตภัณฑ ์“CLIMAVENETA” 

 4. ระยะเวลาในการดาํเนินการศึกษาโครงการ ปี พ.ศ.  ถึงปี พ.ศ  

 



4. วิธีการดําเนนิงานวิจยั 

 จากภาพที  คือขันตอนดาํเนินการโดยเกบ็ข้อมูลเครืองทาํนําเยน็ ชนิด Centifugal 

Chiller ย้อนหลัง  ปี ตังแต่ปี พ.ศ.  –  พร้อมทาํการศึกษาข้อมูลของเครืองนาํเยน็
ประเภท Magnetic Bearing Chiller พร้อมทาํประวัติรายการอะไหล่ทต้ีองดาํเนินการเปลียนในแต่
ละปี พร้อมทาํการเปรียบเทยีบเพือหาความเหมาะสมในการลงทุน พร้อมทาํการสรุปผลการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  แสดงขนัตอนการทาํวิจัย 

 

 

5. วิธีการตรวจวดัและบนัทึกผล 

 ภาพที  แสดงการบันทึกกําลังไฟฟ้าทีใช้กับเครืองทาํนําเย็นทุกชุดทีเปิดใช้งาน 
แบบต่อเนืองทุก 15 นาท ีเป็นเวลา 7 วัน และวัดกาํลังไฟฟ้าทใีช้กับเครืองสูบนาํเยน็ เครืองสูบนาํ
ระบายความร้อนและหอระบายความร้อนทุกชุดทเีปิดใช้งาน แบบชัวขณะ โดยแยกเป็นสองช่วงเวลา
คือในช่วงเวลา .0  น. – 18.0  น. ของวันจันทร์ – วันเสาร์ และช่วงเวลาอนื ๆ 

ภาพท ี  ทาํการบันทกึอตัราการไหลของนาํเยน็รวม อุณหภมิูนาํเยน็จ่ายและกลับทที่อ
รวม อุณหภมิูนาํระบายความร้อนทเีข้าเครืองทาํนาํเยน็ แบบต่อเนืองทุก 15 นาท ีเป็นเวลา 7 วัน 

 

 
 

 

 

 

 

 

การจัดเตรียมเครืองมอื 
ในการตรวจวัดและเกบ็ข้อมูล 

เกบ็ข้อมูลย้อนหลังปี -

ศึกษาการใช้พลงังานของ Chiller  
ชนิด Centifugal 

ศึกษาการใช้พลงังานของ  
Magnetic Oil Free Chiller 

ข้อมูลการเปลียนอะไหล่และ
บาํรงรักษาตลอดวงจรอาย 

เปรียบเทยีบการใช้พลงังานของ  
Chiller ทงั  ชนิด 

ศึกษาความเหมาะสม 
ในการลงทุน 

สรปุผลการศึกษา 



ภาพที 2 ภาพการติดตงัเครืองวัดกาํลังไฟฟ้า 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3 ภาพการติดตงัเครืองวัดอตัราการไหลและอุณหภมูิ 
 

6. การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ทาํการศึกษาเปรียบเทยีบทางเลือก  กรณี ซึงวิเคราะห์อายุเครืองทาํนาํเยน็ตามชัวโมง
การใช้งานในการเปรียบเทยีบ  กรณี มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี  

 กรณีที  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีใช้
เครืองทาํนาํเยน็เครืองเดิม ขนาด  Ton จาํนวน  เครือง เครืองทาํนาํเยน็ขนาด  Ton 

จาํนวน  เครืองทาํการเปลียนเครืองทาํนาํเยน็ใหม่เป็นระบบ Magnetic Oil Free Chiller จาํนวน 
 เครืองในขนาดทีเท่ากัน ดังภาพที 4 และทาํการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า การ

บาํรุงรักษา และการเปลียนอุปกรณ์ 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4 กรณีท ี  เปลียนเครืองทาํนาํเยน็  ชุด 

 



 กรณีที  อาคารสถาบันการแพทย์จักรี นฤบดินทร์ใช้เครืองทาํนําเย็นเครืองเดิม 
ขนาด  Ton จาํนวน  เครือง ทาํการเพิมเครืองทาํนาํเยน็ใหม่เป็นระบบ Magnetic Oil Free 

Chiller จํานวน  เครืองในขนาด 1200 Ton ดังภาพที 5 และทาํการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้า การบาํรุงรักษา และการเปลียนอุปกรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5 กรณีท ี  เพิมเครืองทาํนาํเยน็  ชุด 

 

7. การคํานวณการใชพ้ลงังานและผลประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
  การคาํนวณเพือเปรียบเทียบค่าการใช้พลังงานของเครืองทาํนาํเยน็ชนิด Centifugal 

Chiller และชนิด Magnetic Oil Free Chiller เพือนาํผลการคาํนวณทีได้มาทาํการหาผลประหยัด
ของการเปลียนเครืองทาํนาํเยน็ ชนิด Magnetic Oil Free Chiller โดยตารางท ี  แสดงตัวแปลทใีช้
ในการวิเคราะห์ค่าพลังงานและในตารางที -3 แสดงค่าทีได้จากการตรวจวัดก่อนทําการ
ปรับปรุง–หลังทาํการปรับปรุง 
 

ตารางท ี1 ตวัแปรหลกัสาํหรับใชใ้นการวเิคราะห์ผล  

สญัลกัษณ ์ ตวัแปร หน่วย วิธีการตรวจวดั หมายเหตุ 
TRO ความสามารถในการทําความเย็น

ก่อนปรับปรุง 
TR TRO = FOx(TOI - TOO)/24 - 

WTN กาํลังไฟฟ้ารวมทงัระบบ kW WTN = WN + WCHPN 

+ WCDPN + WCTN 

- 

TRN ความสามารถในการทําความเย็น
ก่อนปรับปรุง 

TR TRN = FN x (TNI - TNO)/24 - 

H ชัวโมงการใช้งาน hr/y สอบถามและการสงัเกต - 

OF ตัวประกอบการทาํงาน - จากภาระการปรับอากาศ  



EO พลังงานไฟฟ้าต่อปี kWh/y EO = TRO x (WTO / TRO)x 

H x OF 

- 

EN พลังงานไฟฟ้าต่อปี kWh/y EN = TRO x (WTN / TRN)x 

H x OF 

 

TOI อุณหภูมินาํเยน็กลบัรวม OF บนัทึกต่อเนืองเป็นเวลา 7 วนั ทุก 15 นาที 
TOO อุณหภูมินาํเยน็จ่ายรวม OF บนัทึกต่อเนืองเป็นเวลา 7 วนั ทุก 15 นาที 
FO อตัราการไหลนาํเยน็รวม GPM บนัทึกต่อเนืองเป็นเวลา 7 วนั ทุก 15 นาที 

TOCI อุณหภูมินาํระบายความร้อนกลบั OF บนัทึกต่อเนืองเป็นเวลา 7 วนั ทุก 15 นาที 
WO กาํลงัไฟฟ้าเฉลียเครืองทาํนาํเยน็ kW บนัทึกต่อเนืองเป็นเวลา 7 วนั ทุก 15 นาที 

WCHPO กาํลงัไฟฟ้าเฉลียเครืองสูบนาํเยน็ kW จากการวดัชวัขณะ  
WCDPO กาํลงัไฟฟ้าเฉลียเครืองสูบนาํหอผงึ kW จากการวดัชวัขณะ  
WCTO กาํลงัไฟฟ้าเฉลียหอระบายความร้อน kW จากการวดัชวัขณะ  
WTO กาํลงัไฟฟ้ารวมทงัระบบ kW WTO = WO + WCHPO 

+ WCDPO + WCTO 
 

 

ตารางที  ผลการตรวจวัดของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (ก่อนการปรับปรุง) 
Time TOI TOO FO TOCI TRO WO WCHPO WCDPO WCTO WTO 

 

Mon.-Sat. 

6:00-18:00 
52.2 46.2 3640 85.3 910 664 192 166 22 1,044 

Oth. 51.1 47.5 3113 82.3 467 346 192 83 11 632 

 

 ก. การคาํนวณพลังงานไฟฟ้า เครืองทาํนาํเยน็ชนิด Centifugal Chiller ได้จากสมการต่อไปนี 
  E01   =  TRO × (WTO/TRO )× H× OF     

   จ - ศ 06:00–18:  น 

   = 910 TR × (1044 kW/910 TR) ×3744 hr/y×0.8 

   =  3,126,989 kWh/y 

   E02   =  TRO × (WTO/TRO )× H× OF    

   ช่วงเวลาอนื ๆ  
    =  467 TR × (632 kW/467 TR) × 4992 hr/y × 0.8 

    = 2,523,955 kWh/y    

 E0   =  E01 + E02       (2) 



     = 3,126,989 + 2,523,955 kWh/y 

     =  5,650,944 kWh/y 

 

ตารางที  ผลการตรวจวัดของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (หลังการปรับปรุง) 

Time TNI TNO FN TNCI TRN WN WCHPN WCDPN WCTN WTN 
 

Mon.-Sat. 

6:00-18:00 
52.8 46.6 3516 83.6 908 486 77 214 30 807 

Oth. 52.5 48.6 2937 81.4 477 230 77 107 20 434 

 

 ข. การคาํนวณพลังงานไฟฟ้า เครืองทาํนาํเยน็ชนิด Magnetic Oil Free Chiller ได้จากสมการ
ต่อไปนี 

   EN1    =  TRN × (WTN/TRN) ×H×OF    (3) 

  จ - ส :00–18:  น 

   
   

=  908 TR × (807 kW/908 TR) ×3744 hr / y× 0.8 

   
   

=  2,417,126 kWh/y 

   EN2      =  TRO × (WTN/TRN) ×H×OF     

 ช่วงเวลาอนืๆ 

   
   

=  477 TR × (434 kW/477 TR) × 4922 hr/y× 0.8 

   
   

=  1,708,918 kWh 

   EN     =  EN1 + EN2      (4) 

   
   

=  2,417,126 + 1,708,918 kWh/y 

      =  4,131,369 kWh/y 

 ค. การคาํนวณเปรียบเทยีบพลังงานไฟฟ้าทปีระหยัดได้คาํนวณได้จากสมการต่อไปนี 

พลังงานไฟฟ้าทปีระหยัดได้ = EO - EN  

 = 5,650,944 - 4,131,369 kWh/y 

 = 1,519,575 kWh/y 

ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลีย(ปี 2560) = 3.67 บาท/kWh 

คิดเป็นเงินทปีระหยัดได้ = พลังงานไฟฟ้าทีประหยัดได้ x ค่าพลังงานไฟฟ้า
เฉลีย 

 = 1,519,575 kWh/y x 3.67 บาท/kWh 

 = 5,576,841 บาท/ปี 

ลดค่าสารเคมีในระบบระบาย 

ความร้อน 
= 418,370 บาท/ปี 



รวมเป็นเงินทปีระหยัดได้ = 5,576,841 + 418,370 บาท/ปี 

 = 5,995,211 บาท/ปี 

เงินลงทุนทงัหมด = 29,450,000 บาท 

ระยะเวลาคืนทุน = 29,450,000 บาท / 5,995,211 บาท/ปี 

 = 4.91 ปี 

ตารางที 4 ผลการตรวจวัดของเครืองทาํความเยน็ ชนิด Magnetic Bearing Chiller 

 

ลาํดบั ตวัแปร สญัลกัษณ/์สูตร Baseline หน่วย 

วันทตีรวจวัด 1-31 July 

1 กาํลังไฟฟ้าเฉลียของเครืองทาํนาํเยน็ PCH 234.39 kW 

2 อตัราการไหลเฉลียของนาํเยน็ mw 2,124.34 GPM 

3 อณุหภมูเิฉลียนาํเยน็ขาเข้า Tin 46.25 °F
 

4 อณุหภมูเิฉลียนาํเยน็ขาออก Tout 51.25 °F
 

5 อณุหภมูเิฉลียนาํคอนเดนเซอร์ขาเข้า TCDSin 84.52 °F
 

6 ความสามารถในการทาํความเยน็ของเครืองทาํนาํ
เยน็ 

TR= (mwx (Tout - Tin) / 24 442.22 TR 

7 ค่าแก้ไขพลังไฟฟ้า CE 1.04 - 

8 ค่าแก้ไขขนาดทาํความเยน็ CR 0.94 - 

9 กาํลังไฟฟ้าเฉลียก่อนปรับปรงุทสีภาวะมาตรฐาน Pstd = P x CE 242.78 kW 

10 ความสามารถในการทาํความเยน็ก่อนปรับปรงุที
สภาวะมาตรฐาน 

TRstd = TR x CR 417.46 Ton 

11 กโิลวัตตต่์อตนัทาํความเยน็ก่อนปรับปรงุทสีภาวะ
มาตรฐาน 

ChP = Pstd / TRstd 0.538 kW/Ton 

12 จาํนวนชวัโมงทใีช้งานใน 1 ปี H (12 hr/วัน) 3,120.00 h/y 

13 ระดบัการใช้พลงังานปรับปรงุ E = ChP x TRstd x H 757,464.60 kWh/y 

   

  

 จากตารางที 4 ผลการตรวจวัดพลังงานของเครืองนําเย็นประเภท Magnetic Bearing 

Chiller อยู่ท ี .  kW/Ton โดยทาํงานวันละ  ชัวโมงต่อวัน ตลอด  วัน โดยเครืองทาํนาํ
เย็นเดิมชนิดCentrifugal Compressor ผลการตรวจวัดประสิทธิภาพเฉลีย เครืองที 1 ถึง 4 ที 
0.783 kW/Ton เมอืเทยีบเคียงกบัสภาวะโหลดเครืองปรับอากาศชนิด Magnetic Bearing Chiller 
0.538 kW/Ton อัตราประหยัดกําลังไฟฟ้า ที 0.245 kW/Ton มีประสิทธิภาพเครืองสูงกว่า 
31.31 % มูลค่าการลงทุนอยู่ท ี ,450,000 บาท โดยลดค่าการบาํรุงรักษาและค่าไฟฟ้าต่อปีได้
เทา่กบั 5,995,211 บาท โดยมีระยะการคืนทุนอยู่ท ี .91 ปี 

 



9. สรุปผลการศึกษา 
 จากทงั  กรณีศึกษาเมือทาํการตรวจวัดค่าพลังงาน อัตราการไหลของนาํภายในเส้น
ท่อ อุณหภมูินาํเยน็ของอาคารสมเดจ็พระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและ
สถาบันการแพทย์จักรี นฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
พบว่า เครืองทาํนาํเยน็ประเภท Magnetic Oil Free Chiller มีประสิทธิภาพดีกว่าเครืองทาํนาํเยน็
เดิมประเภท Centrifugal Compressor ในระยะเวลาการเดินเครืองทีเท่ากัน  ชัวโมงต่อวัน 
ตลอด  วัน ตลอดอายุโครงการ  ปี มีมูลค่าการลงทุนอยู่ท ี ,450,  บาท โดยลดค่า
การบํารุงรักษาเนืองจากระบบ Magnetic Oil Free Chiller ไม่มีระบบหล่อลืนนํามันเข้ามาใช้ใน
ระบบ ลดการเปลียนถ่ายนาํมันคอมเพสเซอร์ (Compressor Oil) อะไหล่คู่ควบ เช่น กรองความ
ชืน กรองนํามันคอมเพรสเซอร์ ลดค่าไฟฟ้าต่อปีได้เท่ากับ 1,519,575 kWh/y หรือเท่ากับ 
5,995,211 บาท/ปีและสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนงานจัดเปลียนอะไหล่ ลงไม่ตาํกว่าปีละ 
359,333 บาท โดยมีระยะการคืนทุนอยู่ที .91 ปี โดยการเปลียนเครืองทาํนําเย็นประเภท 
Magnetic Oil Free Chiller คุ้มค่าในการลงทุนเนืองจากช่วยลดทังค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
เครืองจักรและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า  
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