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บทคัดย่อ
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านเครืองทําความเย็นสําหรับอาคารและโรงงานได้ มีการพัฒนา ให้
ระบบปรั บอากาศมีประสิทธิภาพการทํา ความเย็นทีมีประสิทธิภาพสูงขึน ทังเรื องการประหยัด
พลังงานไฟฟ้ า และค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบํารุงรักษา เช่น เครืองปรับอากาศชนิด Magnetic Chiller
โดยทางภาครั ฐได้ มีส่วนเข้ า มาส่งเสริ มให้ การสนับ สนุ นทุน จัดซือจัดหาเครื องทําความเย็น ทีมี
ประสิทธิภาพสูงดังกล่าวผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
โดยระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ประสิทธิภาพสูงชนิด Magnetic Oil Free Chiller มีความสามารถ
เดินเครืองได้ ตาในระดั
ํ
บ 20 ถึง 40% ของภาระโหลดเครืองและมีค่าการใช้ พลังงานไฟฟ้ าทีตํากว่า
0.55 kW/TR เมือเทียบกับเครืองปรับอากาศขนาดใหญ่ แบบ Water Chiller ชนิด Compressor
แบบแรงเหวียงหนีศูนย์หรือชนิดใช้ คอมเพรสเซอร์ชนิดสกรู ซึงระบบจะไม่สามารถเดิน เครื องใน
สภาวะโหลดของเครื องทีตํากว่ า 40% โดยหน่ ว ยงานอาคารอาคารสมเด็จพระเทพรั ตน์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ ทาํ การเข้ าร่วมโครงการ ผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุ รักษ์พลังงาน ดําเนินการจัดเปลียนเครื อง Chiller ขนาด 800 TR จํานวน 2 เครืองเป็ น
ชนิด Magnetic Oil Free Chiller
ผลการศึกษาพบว่าเมือทําการเปรียบเทียบค่าการใช้ พลังงานของเครืองทํานําเย็นชนิด
Magnetic Oil Free Chiller มีการลดค่าพลังงานไฟฟ้ า ลงได้ มากกว่า 1,519,575 kW/Hr ต่อปี
คิดเป็ นเงิน 5,995,211 บาทต่อ/ปี และสามารถลดค่าใช้ จ่ายในส่วนงานจัดเปลียนอะไหล่ลงไม่ตาํ
กว่าปี ละ 359,333 บาท ตลอดอายุการใช้ งานเครือง ระยะเวลา 15 ปี เมือประเมินจุดคืนทุนจะมี
ระยะเวลาคืน ทุ น ที 4.91 ปี ผลการศึ กษาทีได้ สามารถนําข้ อ มู ลหลั ก ทีได้ มาประเมิน งานติ ดตั ง
เครื อง Chiller ใหม่ ข นาด 1,200 TR ให้ แ ก่ ส ถาบั น การแพทย์ จั ก รี นฤบดิ น ทร์ เพื อนํา เสนอ
ทางเลือกในการอนุมัติจัดซือและติดตังต่อไป
คําสําคัญ: Magnetic Oil Free Chiller , สมรรถนะเครื องทํานําเย็น , การตรวจวัดและวิเคราะห์
เครืองทํานําเย็น
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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
Chiller
1. บทนํา
อาคารสถาบันการแพทย์จักรี น ฤบดิน ทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดจากพระราชปรารภและพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ทีมี
พระราชประสงค์ให้ มีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับโรงเรียนแพทย์ ขึนที
จังหวัดสมุทรปราการ เพือให้ การดูแลและให้ บริการตรวจรักษาประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ
เนื องจากอาคารดั ง กล่ า วได้ รั บ การออกแบบ เปิ ดประมู ล พร้ อ มดํา เนิ น การก่ อ สร้ า ง มาเป็ น
ระยะเวลากว่ า ปี ซึ งปั จ จุ บั น มี เ ครื องจั ก รเทคโนโลยี ทีมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเข้ า มาทดแทน เช่ น
เครื องปรั บอากาศขนาดใหญ่ ชนิด Magnetic Bearing Chiller เข้ ามาเปิ ดใช้ งานในช่ วงเวลาหลั ง
: น.ซึงภาระโหลดความเย็นของเครืองปรั บอากาศลดลงมาก จากการทีอาคารปิ ดรับผู้ป่วย



ภายนอก สามารถลดการสูญเสียสภาวะการเปิ ดเครือง ปรับอากาศเดิมของอาคารทีมีขนาดใหญ่ลง
ประหยัดพลังงานโดยไม่กระทบต่อผู้ใช้ พืนที หรือผู้ป่วยทีเข้ ารับการรักษาพยาบาล
อธิยุต จงใจ (
) ได้ ศึกษาทางเลือกต้ นทุนค่าใช้ จ่ายของเครืองปรั บอากาศใหม่
และเครืองปรับอากาศเดิม โดยใช้ วิธวี ิเคราะห์ต้นทุนวงจรอายุ (Life Cycle Cost: LCC) วิเคราะห์
เปรียบเทียบต้ นทุนวงจรอายุของเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แยกตามลักษณะการใช้ งานคือ
เครืองปรับอากาศ ขนาด , Btu และ , Btu ประเภทห้ องเรียนและห้ องทํางาน อายุ
โครงการ ปี เพือหาจุ ดคุ้มทุนและความเป็ นไปได้ ทางการเงินสําหรับการลงทุน จากการศึกษา
พบว่ าเครื องปรั บอากาศทีมีการปรั บเปลียนใหม่ขนาด ,
Btu ประเภทห้ องเรียนและห้ อง
ทํางาน และขนาด ,
Btu ประเภทห้ องทํางานมีจุดคุ้มทุนไม่เกินเกณฑ์อายุการใช้ งานของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงานที ปี มีความเป็ นไปได้ ทางการเงินในการลงทุน
ทังนีมีมูลค่าปั จจุ บันสุทธิของโครงการเท่ากับ
, . บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการเท่ากับ . %
กฤษกร อุดศรี (
) ได้ ทาํ การศึกษา ชินส่วน ช่วงระยะเวลา อายุการใช้ งาน และ
ค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษาเพือให้ การบริหารจัดการด้ านการบํารุงรักษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ แนวทางการศึกษาจากการสืบค้ นจากตัวแทนผู้ผลิต จํานวน ราย หอทําความเย็นจํานวน
ราย เครืองส่งลมเย็น จํานวน ราย โดยเน้ นข้ อมูลการวิเคราะห์ความเหมือน เพือหาปริมาณ
ชินส่วนระยะเวลาการบํารุงรักษา และข้ อมูลเชิงสถิติหาค่าเฉลียของอายุการใช้ งานราคาค่าใช้ จ่ายใน
การบํารุงรักษา จากการศึกษาพบว่าการบํารุงรักษาทีเหมือนและต่างกันของชินส่วนประกอบการ
ทํางานของ องค์ประกอบใหญ่ สามารถสรุปได้ ดังนี เครืองทํานําเย็นประกอบด้ วย ชินส่วน
หอทําความเย็น จํานวน ชินส่วน เครืองส่งนํา ชินส่วน และเครืองส่งลมเย็น ชินส่วนช่วง
ระยะเวลาในการบํารุงรักษา แบ่งออกเป็ น ช่วง ช่วงใช้ งานปกติ เปนช่วงทีอัตราการชํารุดคงที ซึง
สามารถทําการบํารุงรักษาตามความเสือมสภาพได้ จากช่วงระยะเวลาการทํางานเป็ นชัวโมงหรือ
ระยะเวลาทํางานเป็ นรายปี เพือชะลอการเสือมสภาพและการสึกหรอของชินส่วนให้ มีอายุการใช้
งานในช่ ว งนี ซึ งพบการบํา รุ ง รั ก ษาทังหมด รู ป แบบ ได้ แ ก่ การบํา รุ ง รั ก ษาเบื องต้ น การ
บํารุงรักษาโดยใช้ เครืองมือวัด และการเปลียนชินส่วนทีเสือมสภาพการใช้ งาน
อรรถวิทย์ ดีนาง (
) ได้ ทาํ การศึกษาการประหยัดพลังงานโดยเครืองทํานําเย็น
ชนิด Oil Free Magnetic Bearing VSD Centrifugal Chiller ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เครืองทํา
นํ าเย็น CH1 และ CH2 (เครื องเดิ ม ) แบบระบายความร้ อนด้ วยนํ าคอมเพรสเซอร์ ช นิ ด
Centrifugal Constant Speed ในระบบปรับอากาศของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขนาดทําความเย็น
เครืองละ 490 ตัน/ชัวโมง เดินเครืองตลอด 24 ชัวโมง โดยส่วนมากเครื องจะทํางานในสภาวะ
โหลดไม่เต็ม พิกดั ทําให้ เกิดการใช้ พลังงานสูงเกินความจําเป็ น ทางโรงพยาบาล ฯ จึงทําการติดตัง
เครื องทํา นําเย็น CH3 (เครื องใหม่ ) คอมเพรสเซอร์ ช นิ ด Oil โree Magnetic Bearing VSD
Centrifugal Chiller ขนาด ทําเย็น 400 ตัน/ชัวโมง ซึงทํางานได้ ดีทสภาวะโหลดไม่
ี
เต็มพิกดั ทําให้



สามารถ เลือกเดินเครื องทํานําเย็นให้ เหมาะสมกับโหลดทีใช้ งานในอาคารโรงพยาบาลฯ พบว่า
ภาระโหลดความเย็น สูง สุด แบ่ ง เป็ น 2 ช่ ว งคื อ 870 ตั น และ 350 ตั น สามารถออกแบบการ
เดินเครือง ตามช่วงเวลาคือช่วง 8:00-18:00 น. เดินเครืองทํานําเย็น CH1 คู่กับ CH3 ขนาดทํา
ความเย็นรวม 890 ตัน/ชัวโมง และช่วง 18:00-8:00 น.เลือกเดินเครือง CH3 เพียงเครืองเดียว
ขนาดทําเย็น 400 ตัน/ ชัวโมงใช้ พลังงานรวม 8,002 kWh /วัน ซึงสามารถลดการใช้ พลังงานใน
ส่วนของเครืองทํานําเย็นของระบบ ปรับอากาศลงคิดเป็ น 24.5%
บุปผา ไข่แก้ ว (
) ได้ ทาํ การศึกษาเพือการตัดสินใจในการเปลียนเครืองทํานําเย็น
(Chiller) ของ ระบบปรั บอากาศ กรณี ศึ กษา : อาคารเสริ มมิตร ทาวเวอร์ ทีมีอ ายุ ก ารใช้ งาน
มาแล้ ว ปี มีสภาพชํารุดทําให้ ขาดเสถียรภาพในการทํานําเย็น จึงพิ จารณาเพื อทําการเปลียน
เครื องทํา นําเย็น เดิ ม ให้ มีป ระสิทธิภ าพทีดี ขึน จากการศึ ก ษาพบว่ าเครื องทํา นําเย็น ปั จจุ บันมี
ค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษาสูงและอะไหล่ ของเครืองจักรหายากมากขึน รวมถึงประสิทธิภาพใน
การใช้ ง านตําลง ขาดเสถี ย รภาพ มี ค่ า พลั ง งานไฟฟ้ าเพิ มสูง ขึ น ความคุ้ ม ทุ น ในทางการเงิ น
ระยะเวลาคืนทุน ตามทีได้ มีการคํานวณผลประหยัดจากค่าพลังงานไฟฟ้ าทีลดลงจากการใช้ เครือง
ทํานําเย็น จํานวน เครืองในแต่ละปี เป็ นเงินประมาณ ,278,200.00 บาท หากประมาณการ
ลงทุ น ในการเปลี ยนเครื องทํา นําเย็น ใช้ งบประมาณการลงทุ น ,000, . บาท จะใช้
ระยะเวลาการคืนทุนอยู่ที . ปี
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือทําการศึกษาและเปรียบเทียบการใช้ พลังงานของเครืองทํานําเย็นแบบ Magnetic
Oil Free Chiller กับแบบ Centrifugal Water Chilled Chiller
3. ขอบเขตงานวิจยั
1. การศึกษานีจะทําการศึกษา โดยนําฐานข้ อมูลการจัดเปลียนเครื องทําความเย็นแบบแรง
เหวี ยงหนี ศู น ย์ ( Centrifugal Water Chilled Chiller) เป็ นชนิ ด เครื องปรั บ อากาศ Chiller ชนิ ด
Magnetic Oil Free Chiller ของหน่ วยงานโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารอาคารสมเด็จพระเทพ
รัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็ นฐานข้ อมูลหลักในการนํามาสรุปผล
2. นําผลการศึกษามาประเมินเทียบเคียงกรณีโครงการติดตังเครืองปรับอากาศ Chiller ชนิด
Magnetic Oil Free Chiller ขนาด
ตัน ของหน่ ว ยงานโรงพยาบาลรามาธิบ ดี อาคารศู นย์
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์(บางพลี) โดยใช้ วิธปี ระเมินคํานวณผลการประหยัดพลังงาน
3. ซึ งในขอบเขตการศึ ก ษานี มีข้อจํา กัดในเรื อง รุ่ น -ยี ห้ อ ( Brand) เครื องปรั บ อากาศ
Chiller ชนิด Magnetic Chiller โดยอ้ างอิง ผลิตภัณฑ์ “CLIMAVENETA”
4. ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาโครงการ ปี พ.ศ.
ถึงปี พ.ศ



4. วิธีการดําเนินงานวิจยั
จากภาพที คือขันตอนดําเนินการโดยเก็บข้ อมูลเครืองทํานําเย็น ชนิด Centifugal
Chiller ย้ อนหลัง ปี ตังแต่ปี พ.ศ.
–
พร้ อมทําการศึกษาข้ อมูลของเครืองนําเย็น
ประเภท Magnetic Bearing Chiller พร้ อมทําประวัติรายการอะไหล่ทต้ี องดําเนินการเปลียนในแต่
ละปี พร้ อมทําการเปรียบเทียบเพือหาความเหมาะสมในการลงทุน พร้ อมทําการสรุปผลการศึกษา
การจัดเตรียมเครืองมือ
ในการตรวจวัดและเก็บข้ อมูล
เก็บข้ อมูลย้ อนหลังปี

-

ศึกษาการใช้ พลังงานของ Chiller
ชนิด Centifugal
ศึกษาการใช้ พลังงานของ
Magnetic Oil Free Chiller
ข้ อมูลการเปลียนอะไหล่และ
บํารงรักษาตลอดวงจรอาย

เปรียบเทียบการใช้ พลังงานของ
Chiller ทัง ชนิด

ศึกษาความเหมาะสม
ในการลงทุน
สรุปผลการศึกษา

ภาพที แสดงขันตอนการทําวิจัย

5. วิธีการตรวจวัดและบันทึกผล

ภาพที แสดงการบั น ทึก กํา ลั งไฟฟ้ าทีใช้ กั บ เครื องทํา นําเย็น ทุ ก ชุ ดทีเปิ ดใช้ ง าน
แบบต่อเนืองทุก 15 นาที เป็ นเวลา 7 วัน และวัดกําลังไฟฟ้ าทีใช้ กับเครืองสูบนําเย็น เครืองสูบนํา
ระบายความร้ อนและหอระบายความร้ อนทุกชุดทีเปิ ดใช้ งาน แบบชัวขณะ โดยแยกเป็ นสองช่วงเวลา
คือในช่วงเวลา .0 น. – 18.0 น. ของวันจันทร์ – วันเสาร์ และช่วงเวลาอืน ๆ
ภาพที ทําการบันทึกอัตราการไหลของนําเย็นรวม อุณหภูมินาเย็
ํ นจ่ายและกลับทีท่อ
รวม อุณหภูมินาระบายความร้
ํ
อนทีเข้ าเครืองทํานําเย็น แบบต่อเนืองทุก 15 นาที เป็ นเวลา 7 วัน



ภาพที 2 ภาพการติดตังเครืองวัดกําลังไฟฟ้ า

ภาพที 3 ภาพการติดตังเครืองวัดอัตราการไหลและอุณหภูมิ
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทําการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือก กรณี ซึงวิเคราะห์อายุเครืองทํานําเย็นตามชัวโมง
การใช้ งานในการเปรียบเทียบ กรณี มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้ านต่างๆ ดังนี
กรณี ที อาคารสมเด็จ พระเทพรั ตน์ คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิบดีใช้
เครืองทํานําเย็นเครื องเดิม ขนาด
Ton จํานวน เครือง เครืองทํานําเย็นขนาด
Ton
จํานวน เครืองทําการเปลียนเครืองทํานําเย็นใหม่เป็ นระบบ Magnetic Oil Free Chiller จํานวน
เครื องในขนาดทีเท่า กัน ดังภาพที 4 และทําการวิเคราะห์ ค่าใช้ จ่า ยด้ านพลั งงานไฟฟ้ า การ
บํารุงรักษา และการเปลียนอุปกรณ์

ภาพที 4 กรณีที เปลียนเครืองทํานําเย็น ชุด



กรณี ที อาคารสถาบั น การแพทย์จั กรี นฤบดิน ทร์ ใช้ เครื องทํา นําเย็นเครื องเดิม
ขนาด
Ton จํานวน เครือง ทําการเพิมเครืองทํานําเย็นใหม่เป็ นระบบ Magnetic Oil Free
Chiller จํา นวน เครื องในขนาด 1200 Ton ดั งภาพที 5 และทํา การวิ เ คราะห์ ค่าใช้ จ่า ยด้ า น
พลังงานไฟฟ้ า การบํารุงรักษา และการเปลียนอุปกรณ์

ภาพที 5 กรณีที เพิมเครืองทํานําเย็น ชุด
7. การคํานวณการใช้พลังงานและผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
การคํานวณเพือเปรียบเทียบค่าการใช้ พลังงานของเครืองทํานําเย็นชนิด Centifugal
Chiller และชนิด Magnetic Oil Free Chiller เพื อนําผลการคํานวณทีได้ มาทําการหาผลประหยัด
ของการเปลียนเครืองทํานําเย็น ชนิด Magnetic Oil Free Chiller โดยตารางที แสดงตัวแปลทีใช้
ในการวิ เ คราะห์ ค่ า พลั ง งานและในตารางที -3 แสดงค่ า ทีได้ จ ากการตรวจวั ด ก่ อ นทํา การ
ปรับปรุง–หลังทําการปรับปรุง
ตารางที 1 ตัวแปรหลักสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ผล
สัญลักษณ์
ตัวแปร
หน่วย
วิธีการตรวจวัด
หมายเหตุ
TRO
ความสามารถในการทํา ความเย็น TR TRO = FOx(TOI - TOO)/24
ก่อนปรับปรุง
WTN
กําลังไฟฟ้ ารวมทังระบบ
kW WTN = WN + WCHPN
+ WCDPN + WCTN
TRN
ความสามารถในการทํา ความเย็น TR TRN = FN x (TNI - TNO)/24
ก่อนปรับปรุง
H
ชัวโมงการใช้ งาน
hr/y สอบถามและการสังเกต
OF

ตัวประกอบการทํางาน

-

จากภาระการปรับอากาศ



EO

พลังงานไฟฟ้ าต่อปี

EN

พลังงานไฟฟ้ าต่อปี

TOI
TOO
FO
TOCI
WO
WCHPO
WCDPO
WCTO
WTO

อุณหภูมินาเย็
ํ นกลับรวม
อุณหภูมินาเย็
ํ นจ่ายรวม
อัตราการไหลนําเย็นรวม
อุณหภูมินาระบายความร้
ํ
อนกลับ
กําลังไฟฟ้าเฉลียเครื องทํานําเย็น
กําลังไฟฟ้าเฉลียเครื องสู บนําเย็น
กําลังไฟฟ้าเฉลียเครื องสู บนําหอผึง
กําลังไฟฟ้าเฉลียหอระบายความร้อน
กําลังไฟฟ้ารวมทังระบบ

kWh/y EO = TRO x (WTO / TRO)x
H x OF
kWh/y EN = TRO x (WTN / TRN)x
H x OF
O

F
O
F
GPM
O
F
kW
kW
kW
kW
kW

-

บันทึกต่อเนืองเป็ นเวลา 7 วัน
บันทึกต่อเนืองเป็ นเวลา 7 วัน
บันทึกต่อเนืองเป็ นเวลา 7 วัน
บันทึกต่อเนืองเป็ นเวลา 7 วัน
บันทึกต่อเนืองเป็ นเวลา 7 วัน
จากการวัดชัวขณะ
จากการวัดชัวขณะ
จากการวัดชัวขณะ
WTO = WO + WCHPO
+ WCDPO + WCTO

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

ทุก 15 นาที
ทุก 15 นาที
ทุก 15 นาที
ทุก 15 นาที
ทุก 15 นาที

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. การคํานวณพลังงานไฟฟ้ า เครืองทํานําเย็นชนิด Centifugal Chiller ได้ จากสมการต่อไปนี
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
ช่วงเวลาอืน 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)
TNI
TNO
FN
TNCI TRN
WN WCHPN WCDPN
Time

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. การคํานวณพลังงานไฟฟ้ า เครืองทํานําเย็นชนิด Magnetic Oil Free Chiller ได้ จากสมการ
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
ช่วงเวลาอืนๆ
=
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. การคํานวณเปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้ าทีประหยัดได้ คาํ นวณได้ จากสมการต่อไปนี
พลังงานไฟฟ้ าทีประหยัดได้
= EO - EN
= 5,650,944 - 4,131,369
kWh/y
= 1,519,575
kWh/y
ค่าพลังงานไฟฟ้ าเฉลีย(ปี 2560) = 3.67
บาท/kWh
คิดเป็ นเงินทีประหยัดได้
= พลั ง งานไฟฟ้ าทีประหยั ด ได้ x ค่ า พลั ง งานไฟฟ้ า
เฉลีย
= 1,519,575 kWh/y x 3.67 บาท/kWh
= 5,576,841
บาท/ปี
ลดค่าสารเคมีในระบบระบาย
= 418,370
บาท/ปี
ความร้ อน



รวมเป็ นเงินทีประหยัดได้

= 5,576,841 + 418,370
บาท/ปี
= 5,995,211
บาท/ปี
เงินลงทุนทังหมด
= 29,450,000
บาท
ระยะเวลาคืนทุน
= 29,450,000 บาท / 5,995,211 บาท/ปี
= 4.91
ปี
ตารางที 4 ผลการตรวจวัดของเครืองทําความเย็น ชนิด Magnetic Bearing Chiller
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ตัวแปร
วันทีตรวจวัด
กําลังไฟฟ้ าเฉลียของเครืองทํานําเย็น
อัตราการไหลเฉลียของนําเย็น
อุณหภูมเิ ฉลียนําเย็นขาเข้ า
อุณหภูมเิ ฉลียนําเย็นขาออก
อุณหภูมเิ ฉลียนําคอนเดนเซอร์ขาเข้ า
ความสามารถในการทําความเย็นของเครืองทํานํา
เย็น
ค่าแก้ ไขพลังไฟฟ้ า
ค่าแก้ ไขขนาดทําความเย็น
กําลังไฟฟ้ าเฉลียก่อนปรับปรุงทีสภาวะมาตรฐาน
ความสามารถในการทําความเย็นก่อนปรับปรุงที
สภาวะมาตรฐาน
กิโลวัตต์ต่อตันทําความเย็นก่อนปรับปรุงทีสภาวะ
มาตรฐาน
จํานวนชัวโมงทีใช้ งานใน 1 ปี
ระดับการใช้ พลังงานปรับปรุง

สัญลักษณ์/สูตร

Baseline
1-31 July
234.39
2,124.34
46.25
51.25
84.52
442.22

หน่วย

CE
CR
Pstd = P x CE
TRstd = TR x CR

1.04
0.94
242.78
417.46

kW
Ton

ChP = Pstd / TRstd

0.538

kW/Ton

PCH
mw
Tin
Tout
TCDSin
TR= (mwx (Tout - Tin) / 24

H (12 hr/วัน)
E = ChP x TRstd x H

kW
GPM
°F
°F
°F

TR

3,120.00
h/y
757,464.60 kWh/y

จากตารางที 4 ผลการตรวจวั ดพลั งงานของเครื องนําเย็น ประเภท Magnetic Bearing
Chiller อยู่ที . kW/Ton โดยทํางานวันละ ชัวโมงต่อวัน ตลอด
วัน โดยเครืองทํานํา
เย็น เดิ ม ชนิ ด Centrifugal Compressor ผลการตรวจวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพเฉลี ย เครื องที 1 ถึ ง 4 ที
0.783 kW/Ton เมือเทียบเคียงกับสภาวะโหลดเครืองปรับอากาศชนิด Magnetic Bearing Chiller
0.538 kW/Ton อั ต ราประหยั ด กํา ลั ง ไฟฟ้ า ที 0.245 kW/Ton มี ป ระสิท ธิภ าพเครื องสูง กว่ า
31.31 % มูลค่าการลงทุนอยู่ที ,450,000 บาท โดยลดค่าการบํารุงรักษาและค่าไฟฟ้ าต่อปี ได้
เท่ากับ 5,995,211 บาท โดยมีระยะการคืนทุนอยู่ที .91 ปี



9. สรุปผลการศึกษา
จากทัง กรณีศึกษาเมือทําการตรวจวัดค่าพลังงาน อัตราการไหลของนําภายในเส้ น
ท่อ อุณหภูมินาเย็
ํ นของอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและ
สถาบันการแพทย์จักรี นฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พบว่า เครืองทํานําเย็นประเภท Magnetic Oil Free Chiller มีประสิทธิภาพดีกว่าเครืองทํานําเย็น
เดิม ประเภท Centrifugal Compressor ในระยะเวลาการเดิ น เครื องทีเท่า กัน ชั วโมงต่ อ วั น
ตลอด
วัน ตลอดอายุโครงการ ปี มีมูลค่าการลงทุนอยู่ที ,450, บาท โดยลดค่า
การบํารุงรั กษาเนืองจากระบบ Magnetic Oil Free Chiller ไม่มีระบบหล่ อลืนนํามันเข้ ามาใช้ ใน
ระบบ ลดการเปลียนถ่ายนํามันคอมเพสเซอร์ (Compressor Oil) อะไหล่คู่ควบ เช่น กรองความ
ชื น กรองนํามั น คอมเพรสเซอร์ ลดค่ า ไฟฟ้ าต่ อปี ได้ เ ท่า กับ 1,519,575 kWh/y หรื อ เท่า กับ
5,995,211 บาท/ปี และสามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นงานจั ด เปลี ยนอะไหล่ ลงไม่ ตากว่
ํ า ปี ละ
359,333 บาท โดยมี ร ะยะการคื น ทุ น อยู่ ที .91 ปี โดยการเปลี ยนเครื องทํา นําเย็น ประเภท
Magnetic Oil Free Chiller คุ้ มค่ า ในการลงทุ น เนื องจากช่ วยลดทังค่ าใช้ จ่า ยในการบํา รุ งรั ก ษา
เครืองจักรและลดค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานไฟฟ้ า
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