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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทาํการสํารวจการจดัการพลงังานและปรับปรุงระบบปรับอากาศ

สาํหรับอาคารเรียน (อาคาร 8 ) ของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์พื่อประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยทาํการวิเคราะห์

เปรียบเทียบการเปล่ียนระบบปรับอากาศจากแบบปัจจุบนัซ่ึงเป็นระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 

เป็นแบบรวมศูนยป์ระเภท Variable Refrigerant Volume (VRV) และแบบชนิดส่วนกลางระบายความร้อนดว้ย

อากาศ (Air-Cooled Chiller) โดยไดร้วบรวมขอ้มูลจาํนวนชัว่โมงการใชห้้องเรียนของอาคาร 8 ในปีการศึกษา 

2560 ขนาดของเคร่ืองปรับอากาศระบบปัจจุบนัและระบบใหม่ ของอาคาร 8 การศึกษาน้ีไดท้าํการเปรียบเทียบ

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของเคร่ืองปรับอากาศในแต่ละห้องเรียนโดย

แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา การเปรียบเทียบทางดา้นพลงังานไฟฟ้าไดพ้ิจารณาสถานการณ์ 2 รูปแบบดว้ยกนั คือ 

กรณีท่ีระบบปรับอากาศทาํงานตามเวลาเรียนจริงและกรณีสมมติให้ระบบปรับอากาศทาํงานทุกเคร่ืองและ 9 

ชั่วโมงต่อวัน จากนั้ นนําข้อมูลท่ีได้มาประมาณราคาในการลงทุนและคาํนวณระยะเวลาคืนทุน ผลการ

เปรียบเทียบการใชพ้ลงังานของระบบปรับอากาศพบว่า กรณีท่ีระบบปรับอากาศทาํงานตามเวลาเรียนจริงระบบ

ปรับอากาศแบบ VRV สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได ้705,948.59 kWh และสาํหรับแบบ Air-Cooled Chiller 

สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได ้727,707.06 kWh สาํหรับกรณีการทาํงานวนัละ 9 ชัว่โมง พบว่าระบบปรับ

อากาศแบบ VRV สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได ้1,340,472.60 kWh และแบบ Air-Cooled Chiller สามารถ

ประหยดัพลงังานไฟฟ้าได ้1,324,874,70 kWh ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบวา่สาํหรับระบบปรับอากาศ

แบบ VRV มีเงินลงทุนอยูท่ี่ 23,921,900 ลา้นบาท และสาํหรับระบบแบบ Air-Cooled Chiller รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

                                                            
1 นกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทางวศิวกรรม มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2 ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลกั 
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ประมาณ 24,250,000 ลา้นบาท จากมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวไดร้ะยะเวลาคืนทุนของแบบ Air-Cooled Chiller อยู่

ท่ี 10 ปี กบั 6 ปี และสาํหรับแบบแอร์รวมศูนย ์(VRV) อยูท่ี่ 11 ปี กบั 5 ปี ตามลาํดบั ผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถ

นาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการปรับปรุงระบบปรับอากาศของมหาวิทยาลยัต่อไป กรณีไม่

เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศใหม่ ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) จะมีค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยู่ท่ี 

2,153,803.68 kWh/ปี และมีค่าไฟฟ้าต่อปีอยู่ท่ี 12,211,361.28 กรณีท่ีใชเ้คร่ืองปรับอากาศเก่าต่อไปถึง 5 ปี จะมี

ค่าพลงังานไฟฟ้าอยูท่ี่ 10,769,018.40 kWh และมีค่าไฟฟ้าอยูท่ี่ 61,056,806.40 บาท กรณีเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ

ใหม่ เป็นระบบแอร์รวมศูนย ์(VRV) จะมีค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยู่ท่ี 678,228.40 kWh/ปี และมีค่าไฟฟ้าต่อปี

อยู่ท่ี  3,996,345.60 กรณีใช้ต่อไปถึง 5 ปี จะมีค่าพลังงานไฟฟ้าอยู่ท่ี  3,391,142 kWh  และมีค่าไฟฟ้าอยู่ท่ี  

19,981,728 บาท 

 

คาํสําคญั: ระบบปรับอากาศ, ระบบปรับอากาศแบบส่วนกลางชนิดระบายความร้อนดว้ยอากาศ, อาคารเรียน 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study are to investigate the energy management strategies and to improve the 

air conditioning system for the Building 8 of Dhurakij Pundit University leading to energy-savings. The study 

was investigated by analyzing the current air- conditioning system (Split Type) compared to the Variable 

Refrigerant Volume (VRV) and the Air-Cooled Chiller. The collected data consisted of the operating time of 

the classrooms in academic year 2017 and sizes of current and new air-conditioning systems in Building 8.  The 

study compared the electricity consumption of the air conditioners for each classroom with the engineering 

economics analysis, divided into three semesters. The analysis of electricity consumption in the air conditioners 

was performed by  two cases. The first case encompassed the use of the air conditioners counted by the actual 

operating time of the classrooms, while the second case assumed to turn on all air conditioners for nine hours 

per day. Next, the collected data were used to estimate the investment cost and payback period of installing the 

new air-conditioning systems. The results of the energy consumption indicated that the VRV system counted 

by the actual operating time could save up the energy up to 705,948.59 kWh. The Air-Cooled chiller could save 

the energy up to 727, 707.06 kWh. For the operating time of nine hours per day, the VRV could save up the 

energy up to 1,340,472.60 kWh and the Air-cooled chiller could save the energy up to 1,324,874.70 kWh. 

Regarding the engineering economics performance, the investment costs of the VRV were 23,921,900 Baht and 
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the Air-cooled chiller were 24,250,000 Baht. The payback periods of the Air-Cooled Chiller were 10 years and 

6 years, while the VRV had the payback periods of 11 years and 5 years, respectively. The results obtained from 

this study can be used to make a decision to improve the air conditioning systems in the university. In case of 

not changing the air conditioners, the spilt type system had the electricity consumption to 2,153,803.68 kWh a 

year and had the annual electricity charge of 12,211,361.28 Baht. For the next Five years, the electricity 

consumption will be 10,769,018.40 kWh and the annual electricity charge of 61,056,806.40 Baht. About 

changing to the new air conditioner to the VRV system, the electricity consumption is 678,228.40 kWh/year 

and the annual electricity charge is 3,996,345.60 Baht. For the next 5 years, the electricity consumption will be 

3,391,142 kWh and the annual electricity charge will be 19,981,728 Baht. 

 

Keywords: Air-conditioning System, Central Air-conditioning System with Air-cooled Chiller, Educational 

Building 

 

บทนํา 

เคร่ืองปรับอากาศท่ีใชใ้นอาคารของมหาวิทยาลยัส่วนมากจะเป็นแบบชนิดแยกส่วน (Split Type) ซ่ึง

เม่ือใช้งานไปนานสมรรถนะของเคร่ืองปรับอากาศจะตํ่าลงส่งผลให้ใช้ปริมาณไฟฟ้ามาก การควบคุมการ

ประหยดัพลงังานจะควบคุมไดย้าก วิธีหน่ึงท่ีจะช่วยขจดัปัญหาไดคื้อการเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศแบบหน่วย

เดียวชนิดแยกส่วนเป็นแบบแอร์รวมศูนย์ประเภท Variable Refrigerant Volume (VRV) โดยมีคอยล์ร้อน 

(Outdoor Unit) 1 ตวั แลว้เดินท่อนํ้ ายาไปจ่ายคอยลเ์ยน็ (Indoor Unit) ไดห้ลายตวั และเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ

แบบส่วนกลางชนิดระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Air-Cooled Chiller) 2 แนวทางน้ีแมว้่าจะตอ้งลงทุนสูง แต่ใน

ระยะยาวจะเป็นการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ ของอาคารเรียนมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จะ

เลือกใชแ้นวทางการปรับปรุงระบบปรับอากาศจากแบบหน่วยเดียวชนิดแยกส่วนเป็นแบบแอร์รวมศูนย ์(VRV) 

และแบบชนิดส่วนกลางระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Air-Cooled Chiller) กรณีศึกษาอาคาร 8 ในการศึกษาน้ีได้

ทาํการรวบรวมขอ้มูลชัว่โมงการใชห้อ้งเรียนและรายละเอียดของเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชใ้นปัจจุบนั โดยใชข้อ้มูล

ในปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบขอ้มูลเชิงเทคนิคของเคร่ืองปรับอากาศเพื่อคัดเลือกประเภท ตลอดจน

เปรียบเทียบพลงังานรวม (kWh) ของเคร่ืองปรับอากาศระบบปัจจุบนัและระบบใหม่ ในการคาํนวณระยะเวลา
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คืนทุนไม่ไดร้วมค่าของเงินท่ีเปล่ียนไปและคิดเฉพาะเงินลงทุนเท่านั้นโดยไม่ไดร้วมถึงค่าการบาํรุงรักษาและค่า

ปลีกยอ่ยอ่ืน 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาแนวทางจดัการปรับปรุงระบบปรับอากาศเพื่อการประหยดัพลงังานของมหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย ์โดยการเปล่ียนระบบปรับอากาศจากแบบหน่วยเดียวชนิดแยกส่วนเป็นแบบแอร์รวมศูนย ์(VRV) 

และแบบชนิดส่วนกลางระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Air-Cooled Chiller)       

 2. เพื่อประมาณราคาการลงทุนและระยะเวลาคืนทุนของการติดดั้งระบบปรับอากาศแบบแอร์รวม

ศูนย ์(VRV) และแบบชนิดส่วนกลางระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Air-Cooled Chiller) 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 1.การประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศของอาคารเรียนมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยจ์ะ

เลือกใชแ้นวทางการปรับปรุงระบบปรับอากาศจากแบบหน่วยเดียวชนิดแยกส่วนเป็นแบบแอร์รวมศูนย ์(VRV) 

และแบบชนิดส่วนกลางระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Air-Cooled Chiller) กรณีศึกษาอาคารเรียนรวมจาํนวน 1 

อาคาร (อาคาร 8 คณะนิเทศศาสตร์) 

 2.รวบรวมขอ้มูลชัว่โมงการใชห้้องเรียนและรายละเอียดของเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชใ้นปัจจุบนั โดย

ใชข้อ้มูลในปีการศึกษา 2560  

       3.เปรียบเทียบขอ้มูลเชิงเทคนิคของเคร่ืองปรับอากาศเพื่อคดัเลือกประเภท ตลอดจนเปรียบเทียบ

พลงังานรวม (kWh) ของเคร่ืองปรับอากาศระบบปัจจุบนัและระบบใหม่ 

        4.ในการคาํนวณระยะเวลาคืนทุนไม่ไดร้วมค่าของเงินท่ีเปล่ียนไป และคิดเฉพาะเงินลงทุนเท่านั้น

โดยไม่ไดร้วมถึงค่าการบาํรุงรักษาและค่าปลีกยอ่ยอ่ืน 

 

ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

เชิดพนัธ์  วิทูราภรณ์ (2545) การใชค่้าประสิทธิภาพของพลงังานในการวิเคราะห์อาคารโดยทัว่ๆ ไป

ในประเทศไทยจะมีการใชพ้ลงังานในรูปของพลงังานไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ โดยระบบปรับอากาศภายในอาคาร

จะเป็นระบบท่ีใช้พลงังานมากเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ใน

สาํนกังาน  ในระบบปรับอากาศ ถา้เป็นอาคารขนาดใหญ่มกัจะนิยมเลือกใชร้ะบบทาํนํ้ าเยน็ โดยใชเ้คร่ืองทาํนํ้ า

เยน็ในการผลิตนํ้ าเยน็เพื่อทาํให้บริเวณต่างๆ ภายในอาคารมีสภาวะอากาศท่ีเหมาะสม เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ท่ีใชจ้ะมี

1310



 
 

หลายแบบ แต่ท่ีนิยมใชก้นัมากมกัจะเป็นแบบระบบอดัไอโดยตวัเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็จะประกอบไปดว้ยส่วนท่ีเป็น

อีแวปปอเรเตอร์คอนเดนเซอร์ เอก็ซ์แพนชัน่และคอมเพรสเซอร์ ทั้งน้ีพลงังานไฟฟ้าจะเขา้สู่มอเตอร์เพื่อใชข้บั

คอมเพรสเซอร์ ดงันั้นวฎัจกัรของการอดัไอดงักล่าวจะตรงกนัขา้มกบัวฎัจกัรท่ีใหก้าํลงังานโดยทัว่ไปซ่ึงจะใหค่้า

พลงังานไฟฟ้าสุทธิท่ีไดด้ว้ยเหตุน้ีนิยามของคาํว่าประสิทธิภาพท่ีใชท้ัว่ไปจึงไม่อาจนาํมาใชก้บัวฎัจกัรของการ

อดัไอได ้โดยเทอมท่ีใชบ้อกประสิทธิภาพของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็จะไดแ้ก่ ค่าสมัประสิทธ์ิของสมรรถนะ (COP)  ค่า

อตัราส่วนประสิทธิภาพของพลงังาน (EER)   และค่าอตัราการใชไ้ฟต่อตนัความเยน็ (kW/TR)    

อนุชา คุณทะวงษ์ (2550) การจดัการปรับปรุงระบบปรับอากาศเพื่อประหยดัพลงังานไฟฟ้าโดย

เปล่ียนระบบปรับอากาศแบบหน่วยเดียวชนิดแยกส่วนเป็นแบบส่วนกลางชนิดระบายความร้อนด้วยนํ้ า 

กรณีศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต (อาคาร 1,2,3 และ 4)ระบบปรับอากาศแบบน้ีมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะ

เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ในปัจจุบนัสามารถพฒันาใหไ้ชก้ระแสไฟฟ้าตํ่ากวา่ 0.7 kW/TR  จึงเป็นท่ีนิยมใชใ้นอาคารขนาด

ใหญ่ เช่นศูนยก์ารคา้ โรงแรม โรงพยาบาล หรือสาํนกังานบางแห่ง 

อธิวฒัน์ (2556) มาตรการในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าสาํหรับเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงไดท้าํการศึกษา 

และปฏิบติังานในระหว่างโครงการสหกิจศึกษา มี 4 มาตรการท่ีนาํเสนอเพื่อการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของ

เคร่ืองปรับอากาศ ได้แก่ (1) การปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเลิกงาน 30 นาที (2) การเพิ่มอุณหภูมิของ

เคร่ืองปรับอากาศข้ึน 1 องศาเซลเซียส (3) การบาํรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยา่งสมํ่าเสมอ และ (4) การเปล่ียน

เคร่ืองปรับอากาศเป็นแบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยท่ีมาตรการแรกสามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลงได ้

41,572.13 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อปี มาตรการท่ีสองสามารถลดได1้9,954.62 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อปี มาตรการท่ีสาม

สามารถลดได ้33,257.70 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อปี และมาตรการท่ีส่ีสามารถลดได ้367,131.65 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อปี 

บรรพต ประภาศิริ. (2556). ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การประหยดัพลงังานของระบบปรับ อากาศโดยการ

ใชต้วัควบคุมอุณหภูมิและการบาํรุงรักษาเบ้ืองตน้ พบว่าจากการศึกษา เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 

25,000 Btu/h โดยปรับตั้งอุณหภูมิไวท่ี้ 25 องศาเซลเซียส และใชต้วัควบคุมอุณหภูมิแบบไมโครคอนโทรลเลอร์

และโปรแกรมการจดัการพลงังาน จะทาํให ้ประหยดัพลงังานไดป้ระมาณ 26% เม่ือเทียบกบัการใชเ้ทอร์โมสตทั

แบบไบเมททลั (Bimetal) และ จากการศึกษาเคร่ืองปรับอากาศท่ีอายกุารใชง้านแตกต่างกนั เปรียบเทียบระหวา่ง

ไม่มีการ บาํรุงรักษาและมีการบาํรุงรักษาแลว้ การบาํรุงรักษาโดยการทาํความสะอาดแผน่กรองอากาศและ แผง

คอยลเ์ยน็สม่าํเสมอ จะมีการใชก้าํลงัไฟฟ้าในการทาํความเยน็นอ้ยกว่าเคร่ืองท่ีไม่มีการ บาํรุงรักษา และทาํให้

ประหยดัพลงังานไดป้ระมาณ 14.59% 

พจน์ชววฒัน์ เลาะเลิศสุข (2556) การลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอาคารสูง กรณีศึกษา: ระบบปรับ

อากาศ โรงแรมโนโวเทล แพลตินัม่ กรุงเทพ การลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศและทาํความเยน็
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ในอาคารต่าง ๆ จะเกิดผล สูงสุดเม่ือมีการวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่การออกแบบและการเลือกใช้

อุปกรณ์ท่ีมี ประสิทธิภาพสูงจะสามารถประหยดัพลงังานไดอ้ย่างมาก ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการใชพ้ลงังานอย่าง

เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าจะไม่สามารถประสบผลสําเร็จถา้ไม่มีการ

วางแผนวิเคราะห์ Function งานท่ีดี ในส่วนของโรงแรมโนโวเทล แพลตินัม่ เป็นอาคารใหม่ ซ่ึงมีการออกแบบ

อาคารท่ีทนัสมยัรวมทั้งมีระบบประกอบอาคารท่ีใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ BAS (Building Automation System) 

ทาํให้มีความสะดวกสบายในการควบคุมดูแล แต่ในการใชง้านจริง แลว้อาจเกิดการส้ินเปลืองถา้เราใชร้ะบบ

อตัโนมติัอยา่งเดียวโดยไม่ใส่ใจดูแลในการตรวจเช็ค ประสิทธิภาพอีกทีอาจเกิดการสูญเปล่าข้ึนไดข้องพลงังาน

และทาํใหเ้กิดการส้ินเปลืองพลงังานมาก 

งานวิจัยน้ีมีความแตกต่างจากงานวิจัยในอดีต ท่ีว่างานวิจัยในอดีต ไม่ได้ทาํการศึกษาของการ

ประหยดัพลงังานระบบปรับอากาศเก่า  

 

วธีิการดาํเนินการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ภาพที ่1 วธีิการดําเนินการวจัิย 

เตรียมการ / ศึกษาหาข้อมูล 

นาํเสนอ หัวข้อ วัตถุประสงค์ 

 

เร่ิมทาํการเกบ็ข้อมูล 

เปรียบเทยีบพลังงานรวมของเคร่ืองปรับอากาศ ที่ทาํงานตามเวลาเรียนจริง 

เปรียบเทยีบพลังงานรวมของเคร่ืองปรับอากาศ ที่ทาํงานทุกเคร่ืองและ 9ช่ัวโมงต่อวัน 

ทาํการเปรียบเทยีบ 2 ลักษณะ 
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การศึกษาคร้ังน้ีได้ทําการศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในระบบเคร่ืองปรับอากาศ กรณีศึกษา

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต อาคาร 8 ซ่ึงมีวิธีการดาํเนินงานดงัน้ี 

1. ศึกษาและคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์พลงังานของระบบปรับอากาศ รวบรวม

ขอ้มูลชัว่โมงการเรียนชัว่การโมงการใชง้าน จากฝ่ายอาคารและฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิต 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลเวลาการใชเ้คร่ืองปรับอากาศ ค่ากาํลงัไฟฟ้า(kWh) ขนาดบีทียู (BTU) ของ

อาคาร 8 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต  

3. วิ เคราะห์ผลการ เปรียบเ ทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า  ของ เค ร่ืองปรับอากาศเ ก่ าและ

เคร่ืองปรับอากาศใหม่  

4. สรุปผลการดาํเนินงาน การใชพ้ลงังานไฟฟ้า (kWh) การลงทุนและระยะเวลาคืนทุน 

 

การรวบรวมข้อมูล 

จดัทาํและรวบรวมขอ้มูลจาํนวนชัว่โมงการใชเ้คร่ืองปรับอากาศของอาคาร 8 จากลกัษณะของอาคาร

เรียน คือ จาํนวนชั้นและห้องท่ีใชร้ะบบปรับอากาศ  ขอ้มูลท่ีนาํมาศึกษาเป็นขอ้มูลเม่ือปีการศึกษา 2560 ซ่ึงได้

จากการสอบถามและขอแบบแปลนจากฝ่ายช่างและซ่อมบาํรุง และฝ่ายจดัทาํตารางสอนและสอบไล่ สํานัก

วิชาการ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

ในการเปรียบเทียบพลังงานรวม  (kWh)  ของเคร่ืองปรับอากาศระบบเดิมและระบบใหม่ การ

เปรียบเทียบพลงังานรวมของเคร่ืองปรับอากาศในปีการศึกษา 2560 ยงัไดแ้บ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียน

ท่ี 1/2560 ภาคเรียน 2/2560 และภาคเรียนท่ี 3/2560 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกระบบปรับอากาศใหม่เป็นแบบแอร์รวมศูนย ์(VRV) และระบบปรับอากาศ

แบบส่วนกลางชนิดระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Air-Cooled Chiller) ผลการศึกษาไดร้วบรวมรายละเอียดขอ้มูล

ต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศแบบเดิมซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ผลการเปรียบเทียบพลงังานรวมของเคร่ืองปรับอากาศทั้ง 2 สถานการณ์ คือ กรณีคาํนวณตามเวลา

เรียนจริงและกรณีทาํงานทุกวนัวนัละ 9 ชัว่โมง ไดแ้สดงในตารางท่ี 1และ 2 ตามลาํดบั ในทั้งสองตารางสาํหรับ

การใชร้ะบบปรับอากาศแบบใหม่ ไดแ้ยกส่วนของการใชพ้ลงังานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของห้องเรียนและ

ส่วนของหอ้งเคร่ือง โดยในส่วนของห้องเรียนจะคิดเฉพาะท่อส่งลมเยน็ สาํหรับส่วนของหอ้งเคร่ืองจะสามารถ
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หาพลงังานรวมไดจ้ากการรวมค่าพลงังาน (kWh) ของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ (Air-Cooled Chiller) เคร่ืองสูบนํ้า (Water 

Pump) ซ่ึงค่าพลงังานเม่ือรวมตลอดทั้งปีการศึกษาเป็น ดงัน้ี (1)กรณีคิดตามเวลาเรียนจริงเท่ากบั 192,798.6 kWh/

ปี (2) กรณีทาํงานทุกวนัวนัละ 9 ชัว่โมงต่อวนัเท่ากบั 1,436,303.30 kWh/ปี 

เพื่อการเปรียบเทียบ ค่าดงักล่าวจาํเป็นตอ้งกระจายไปในแต่ละภาคเรียน ในท่ีน้ีไดใ้ชก้ารกระจายโดย

คิดตามสัดส่วนของค่าพลงังานรวมในส่วนของห้องเรียนผลการเปรียบเทียบพลงังานรวมเคร่ืองปรับอากาศท่ี

ทาํงานตามเวลาเรียนจริงจากตารางท่ี 1 ทั้ง 3 ภาคการศึกษามีพลงังานรวมแตกต่างกนัหาได ้ดงัน้ี (1) พลงังาน

รวมของเคร่ืองปรับอากาศในปัจจุบนัเท่ากบั 752,229.75 kWh/ปี (2) พลงังานรวมของเคร่ืองปรับอากาศแบบรวม

ศูนยเ์ท่ากบั 46,281.16 kWh/ปี และ (3) พลงังานรวมของเคร่ืองปรับอากาศแบบชนิดส่วนกลางระบายความร้อน

ดว้ยอากาศเท่ากบั 24,522.69 kWh/ปี โดยมีผลต่างของเคร่ืองปรับอากาศแบบเก่ากบัแบบรวมศูนย ์VRV เท่ากบั 

705,948.59 kWh/ปี และผลต่างของเคร่ืองปรับอากาศแบบเก่ากบัระบบ Air-Cooled Chiller เท่ากบั 727,707.06 

kWh/ปี 

 

ตารางท่ี 1 พลงังานรวมของเคร่ืองปรับอากาศในปัจจุบนัและแบบใหม่ท่ีทาํงานตามเวลาเรียนจริง 

 

อาคาร พลงังาน (kWh) รวมของระบบปรับอากาศปัจจุบนั (Split Type) 

 

8 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

311,475.85 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

316,420.09 

ภาคการศึกษาท่ี 3 

124,333.81 

รวม 

752,229.75 

พลงังานรวม (kWh) ระบบปรับอากาศแบบ (VRV) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

19,274.40 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

19,078.20 

ภาคการศึกษาท่ี 3 

7,928.56 

รวม 

46,281.16 

พลงังานรวม (kWh) ระบบปรับอากาศชนิดส่วนกลางระบายความร้อนดว้ยอาคาร (Air-

Cooled Chiller) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

10,390.74 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

10,250.73 

ภาคการศึกษาท่ี 3 

3,881.22 

รวม 

24,522.69 
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ตารางท่ี 2 พลงังานรวมของเคร่ืองปรับอากาศในปํจจุบนัและแบบใหม่ท่ีทาํงานวนัละ 9 ชัว่โมง 

 

อาคาร พลงังาน (kWh) รวมของระบบปรับอากาศปัจจุบนั (Split Type) 

 

8 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

665,334.90 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

665,334.90 

ภาคการศึกษาท่ี 3 

275,914.80 

รวม 

1,606,584.60 

พลงังานรวม (kWh) ระบบปรับอากาศแบบ (VRV) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

108,840.60 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

108,840.60 

ภาคการศึกษาท่ี 3 

48,430.80 

รวม 

266,112.00 

พลงังานรวม (kWh) ระบบปรับอากาศชนิดส่วนกลางระบายความร้อนดว้ยอาคาร (Air-Cooled 

Chiller) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

108,620.73 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

108,620.73 

ภาคการศึกษาท่ี 3 

64,468.44 

รวม 

281,709,90 

 

จากตารางท่ี 2 ค่าพลังงานรวมของภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ทั้ งในการใช้

เคร่ืองปรับอากาศปัจจุบนัและเคร่ืองปรับอากาศแบบใหม่มีค่าเท่ากนัเพราะแต่ละอาคารคิดจาํนวนชัว่โมงเรียน

เท่ากนั และกาํหนดใหเ้คร่ืองปรับอากาศทาํงานวนัละ 9 ชัว่โมงทุกวนัเช่นเดียวกนั จึงทาํใหไ้ดค่้าท่ีเท่ากนั ผลการ

เปรียบเทียบพลงังานรวมเคร่ืองปรับอากาศท่ีทาํงานตามเวลาเรียนจริงจากตารางท่ี 2 ทั้ง 3 ภาคการศึกษา มี

พลงังานรวมแตกต่างกนัหาได ้ดงัน้ี (1) พลงังานรวมของเคร่ืองปรับอากาศในปัจจุบนัเท่ากบั 1,606,584.60 kWh/

ปี (2) พลงังานรวมของเคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนยเ์ท่ากบั 266,112.00 kWh/ปี และ (3) พลงังานรวมของ

เคร่ืองปรับอากาศแบบชนิดส่วนกลางระบายความร้อนดว้ยอากาศเท่ากบั 281,709.90 kWh/ปี โดยมีผลต่างของ

เคร่ืองปรับอากาศแบบเก่ากบัแบบรวมศูนย ์VRV เท่ากบั 1,340,472.60 kWh/ปี และผลต่างของเคร่ืองปรับอากาศ

แบบเก่ากบัระบบ Air-Cooled Chiller เท่ากบั 1,324,874.70 kWh/ปี 

กรณไีม่เปลีย่นเคร่ืองปรับอากาศ 

สาํหรับกรณีไม่เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ จากการเก็บขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าของอาคาร 8 มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตในปีการศึกษา 2560 พบว่ามีการใชไ้ฟฟ้าของระบบปรับอากาศทั้งส้ิน 2,153,803.68 kWh/ปี และมี

ค่าไฟฟ้าต่อปีอยูท่ี่ 12,211,361.28 บาท และกรณีใชเ้คร่ืองปรับอากาศต่อไปอีก 5 ปี จะมีค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

อยูท่ี่  10,769,018.40 kWh และ   ค่าไฟฟ้าอยูท่ี่ 61,056,806.40 บาท   
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กรณีเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศใหม่ เป็นแบบระบบแอร์รวมศูนย ์(VRV) จากการคาํนวณ พบว่ามีค่า

การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปีอยู่ท่ี 678,228.40 kWh/ปี และค่าไฟฟ้าต่อปีอยู่ท่ี 3,996,345.60 บาท และกรณีใช้

เคร่ืองปรับอากาศต่อไปอีก 5 ปี จะมีค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยูท่ี่ 3,391,142 kWh และค่าไฟฟ้าอยูท่ี่19,981,728 

บาท 

ในการเปรียบเทียบไดท้าํการเปรียบเทียบระบบปรับอากาศแบบเก่า กบั ระบบปรับอากาศแบบรวม

ศูนย(์VRV) เน่ืองจากระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย(์VRV)มีระยะเวลาคืนทุนนอ้ยกว่าระบบปรับอากาศแบบ

ส่วนกลาง (Air-Cooled Chiller) จึงนาํมาพิจารณาเปรียบเทียบ และระบบน้ีมีการใชง้านเหมาะกบัอาคารประเภท

สถานศึกษา ทั้งน้ี เปรียบเทียบระหว่าง การใชร้ะบบปรับอากาศแบบแยกส่วนและการเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ

ใหม่เป็นระบบปรับอากาศแบบแอร์รวมศูนย(์VRV) พบว่าระบบปรับอากาศแบบแอร์รวมศูนย(์VRV)มีค่าการใช้

พลงังานไฟฟ้าต่อปีนอ้ยกว่า 1,475,575.28 kWh/ปี และค่าไฟฟ้าต่อปีนอ้ยกว่า 8,215,015.68 บาท/ปี และกรณีใช้

เคร่ืองปรับอากาศต่อไปอีก 5 ปี จะมีค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้านอ้ยกว่าอยู่ท่ี 7,377,876.4 kWh และค่าไฟฟ้านอ้ย

กว่า อยูท่ี่ 41,075,078.4 บาท ดงันั้นการเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศใหม่เป็นระบบปรับอากาศแบบแอร์รวมศูนย ์จะ

มีความคุม้ค่ามากกวา่  

  

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาและสาํรวจขอ้มูลของเคร่ืองปรับอากาศ จาํนวน 167 เคร่ือง จาก 77 ห้องภายในอาคาร 

8 ทั้ง 7 ชั้น ของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์แสดงใหเ้ห็นถึงผลการเปรียบพลงังานรวมของระบบปรับอากาศแบบ

รวมศูนย ์(VRV) และระบบระบายความร้อนดว้ยอาคาร (Air-Cooled Chiller) กบัพลงังานรวมของระบบปรับ

อากาศปัจจุบนั (Split Type) โดยพบวา่ 

หากคาํนวนตามพลงังานรวมของเคร่ืองปรับอากาศท่ีทาํงานตามระยะเวลาเรียนจริง ทุกเคร่ือง วนัละ 

9 ชม. ระบบปรับอากาศแบบ VRV มีอตัราการใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่ แบบระบบระบายความร้อนดว้ยอาคาร (Air-

Cooled Chiller) อยูท่ี่ 21,758.47 kWh โดยเทียบกบัระบบปรับอากาศปัจจุบนั (Split Type)  และหากนบัตามการ

ทาํงานของทุกเคร่ือง 9 ชัว่โมงต่อวนั ระบบปรับอากาศแบบ Air-Cooled Chiller มีอตัราการใชพ้ลงังานนอ้ยกว่า

ระบบปรับอากาศแบบระบบปรับอากาศแบบ VRV อยู่ท่ี 51,770.88 kWh แต่ทั้งน้ี โอกาสท่ีเคร่ืองปรับอากาศ

เดินเคร่ือง 100 % นั้นมีนอ้ยมาก เน่ืองจากเวลาการใชห้อ้งเรียนของแต่ละหอ้ง นั้นแตกต่างกนั 

สําหรับการศึกษาค่าใชจ่้ายในการลงทุน พบว่า ระบบปรับอากาศแบบ Air-Cooled Chiller ใขเ้งิน

ลงทุนอยู่ท่ี 24,250,000 บาท โดยมีระยะเวลาการคืนทุน 11 ปี และในส่วนของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย ์

(VRV) ใขเ้งินลงทุนอยู่ท่ี 23,921,900 บาท มีระยะเวลาการคืนทุน 11.2 ปี โดยนับตามเวลาเรียนจริง  แต่หาก
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คาํนวนตามเวลาทาํงาน 9 ชม. ต่อวนัและทุกเคร่ือง ระบบปรับอากาศแบบ Air-Cooled Chiller จะมีระยะเวลาการ

คืนทุน 6.2 ปี และระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย ์(VRV) จะมีระยะเวลาการคืนทุน 5.9 ปี 

ในส่วนกรณีไม่เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) จะมีค่าการใช้

พลงังานไฟฟ้าอยู่ท่ี 2,153,803.68 kWh/ปี และมีค่าไฟฟ้าอยู่ 12,211,361.28บาท/ปี และกรณีศึกษาต่อไปถึง 5 ปี 

จะมีค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยูท่ี่ 10,769,018.40 kWh  และจะมีค่าไฟฟ้าอยูท่ี่ 61,056,806.40 บาท   

แต่หากเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศใหม่ เป็นระบบแอร์รวมศูนย ์(VRV) จะมีค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยู่

ท่ี 678,228.40 kWh ต่อปี และมีค่าไฟฟ้าอยู่ท่ี 3,996,345 บาท/ปี และกรณีศึกษาต่อไปถึง 5 ปี จะมีค่าการใช้

พลงังานไฟฟ้าอยูท่ี่ 3,391,142 kWh และมีค่าไฟฟ้าจะอยูท่ี่ 19,981,728 บาท 

ทั้งน้ี การเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศระบบปรับอากาศปัจจุบนั (Split Type) เป็นระบบแอร์แบบรวม

ศูนย ์(VRV) จะมีความคุม้ค่ากว่ามาก เน่ืองจากมีค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อปีนอ้ยกว่าอยู่ท่ี 1,475,575.28 kWh 

และค่าไฟฟ้าต่อปีนอ้ยกวา่ 8,215,015.68 บาท และกรณีใชเ้คร่ืองปรับอากาศต่อไปอีก 5 ปี จะมีค่าการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้านอ้ยกวา่อยูท่ี่ 7,377,876.4 kWh และค่าไฟฟ้านอ้ยกวา่ อยูท่ี่ 41,075,078.4 บาท 
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